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Abstract  
Syftet med denna studie var att undersöka didaktiska möjligheter som utomhuspedagogiken 

kan erbjuda undervisningen inom de samhällsorienterande ämnena. Den metod som använts för 

att göra detta är kvalitativa intervjuer. Dessa har genomförts med verksamma lärare i årskurs 

4-6. Intervjuerna har sedan analyserats för att urskilja olika didaktiska möjligheter utifrån 

lärarnas syn på utomhuspedagogik i relation till So-ämnena. Sammanfattningsvis ser 

verksamma lärare flertalet didaktiska möjligheter inom geografi, historia och samhällskunskap. 

Det ämne där lärarna har svårast att se möjligheter är religionskunskap. Vidare 

uppmärksammades även att lärare ser en direkt koppling mellan teoretiska delar av 

undervisningen som sker i klassrummet och praktiska möjligheter som undervisning i en 

utomhusmiljö erbjuder. Detta möjliggör att man med hjälp av utomhuspedagogiken kan 

förstärka olika delar av undervisningen genom att konkretisera dessa med hjälp av platser 

utomhus.  

 
 
 
Nyckelord: utomhuspedagogik, samhällsorienterande ämnen, erfarenheter, didaktiska 

möjligheter. 
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1. Inledning 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet behandlar inte begreppet 

utomhuspedagogik. Faktum är att begreppet inte nämns på ett enda ställe i hela läroplanen. 

Dock finns begreppet närmiljö med på flertalet ställen och att eleverna ska lära sig orientera 

och observera i närmiljön. Vidare lyfts också möjligheter till fältstudier fram i läroplanen i flera 

av ämnena. Utöver detta går det också att finna flertalet ställen i Lgr11 där det går att motivera 

användandet av utomhuspedagogik för att möta de mål och riktlinjer som är framskrivna för 

respektive ämne. Inom geografin ska eleverna erbjudas fältstudier (Skolverket, 2011:162), 

undervisning i historia ska utveckla elevernas nyfikenhet på historia och erbjuda möten med 

olika platser och människor (Ibid:172), inom religionskunskap ska eleverna ges möjlighet att 

ta del av heliga platser och rum i de olika världsreligionerna (Ibid:188) och inom 

samhällskunskap ska eleverna ges möjlighet att skapa sig en helhetssyn gällande samhällsfrågor 

och samhällsstrukturer (Ibid:199).  

 

På grundlärarprogrammet genom Högskolan Dalarna skriver man som student två olika 

examensarbeten, en litteraturstudie och en empirisk studie. Under våren 2017 skrev jag en 

systematisk litteraturstudie där jag undersökte vad tidigare forskning sa om 

utomhuspedagogikens roll inom de samhällsorienterande ämnena. Syftet var att undersöka 

lärares bild av begreppet och hur utomhuspedagogiken kan bidra till undervisningen inom de 

samhällsorienterande ämnena. I denna studie framkom det att lärare anser att 

utomhuspedagogiken kan ha en viktig roll för att eleverna ska utveckla en miljömedvetenhet, 

att det kan skapa en brygga mellan det teoretiska som sker i klassrummet och mer praktiskt 

arbete i en utomhusmiljö. Utöver detta fann jag även en rad olika exempel på hur lärare kan 

använda sig av utomhuspedagogik för att möta olika krav och riktlinjer som är framskrivna i de 

olika kursplanerna för ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Dock 

gav arbetet mig också insikten att relativt lite forskning är gjord gällande utomhuspedagogik i 

relation till de olika samhällsorienterande ämnena. Istället har mycket av den forskning som 

gjorts varit riktad mot hälsa, naturvetenskap, matematik och social utveckling och då oftast mot 

de lägre årskurserna.  

 

Tankar om att lärande inte enbart ska ske inom klassrummets väggar var något som både John 

Dewey (1859-1952) och Ellen Key (1849-1926) lyfte fram redan för över 100 år sedan 

(Szczepanski, 2009:18). Dock menar Szczepanski (2007:17) att detta saknas i skolan idag. 

Enligt Szczepanski (2009:13) sker istället majoriteten av undervisningen genom att eleverna lär 

sig med hjälp av olika texter i sina läroböcker. Vidare menar han att om barn erbjuds möten 

med andra miljöer utvecklas deras begreppsförståelse och undervisningen får en annan 

verklighetsuppfattning än om den sker i klassrummet med hjälp av läroböcker. Szczepanski 

(2007:17) skriver att skolan idag måste undersöka de möjligheter som Dewey och Key lyfte 

fram med ett lärande i andra miljöer och applicera dessa i dagens undervisning. Jag håller med 

Szczepanski om detta. Jag anser att lärare genom sin utbildning borde få kunskaper om hur 

utomhuspedagogiken både kan användas i undervisningen för att stärka elevernas kunskaper 

och vilka didaktiska möjligheter det kan erbjuda. Detta för att ytterligare stärka och utveckla 

läraryrket.  

 

VIA University college i Danmark har genom sitt projekt In & Out (2012) undersökt 

undervisning utanför klassrummet i länderna Danmark, Sverige, Rumänien och Tyskland. De 

skriver bland annat att ett lärande utanför klassrummet inte är integrerat inom det formella och 

icke-formella utbildningssystemet. Vidare menar de att de didaktiska möjligheter som ett 

lärande utanför klassrummet för med sig är väldigt outforskade. En av orsakerna till att lärande 

utanför klassrummet inte används i någon större utsträckning menar de beror på att det saknas 
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kompetens hos lärarna om hur man kan bedriva undervisning i en utomhusmiljö, och detta 

framför allt inom de mer ”klassiska” ämnena som språk, matematik, vetenskap och bild (In & 

Out, 2012).  

 

De ämnen som ingår i området samhällsorienterande ämnen är geografi, historia, 

religionskunskap och samhällskunskap. Dessa kan även benämnas So-ämnen och kan på flera 

ställen genom denna uppsats komma att kallas det.   

 

Utomhuspedagogik kommer i denna studie att framställas som en metod som kan användas för 

att undervisa i andra miljöer än klassrummet. Miljöer där eleverna ges en verklighetsanknytning 

till undervisningens innehåll. Dessa miljöer kan vara industrilandskap, skogslandskap, 

odlingslandskap, stadslandskap men också studiebesök hos olika institutioner i samhället där 

undervisning lämpar sig är en del inom utomhuspedagogiken. Begreppet utomhuspedagogik 

kommer vara centralt genom hela studien men även andra utomhusrelaterade begrepp kommer 

användas, som till exempel närmiljö, undervisning utomhus, platsens betydelse och landskapet. 

Avsikten med detta arbete är att undersöka utomhuspedagogiken i relation till de 

samhällsorienterande ämnena. Syftet kommer utgå från vilka potentiella didaktiska möjligheter 

verksamma lärare i årskurs 4-6 ser att utomhuspedagogiken kan erbjuda undervisningen inom 

dessa ämnen. 

 
2. Syfte 
Syftet med studien är att urskilja vilka didaktiska möjligheter verksamma lärare i årskurserna 

4-6 ser att utomhuspedagogik kan erbjuda samhällsorienterande ämnen.  

 

2.1 Frågeställningar 
 

 Framstår utomhuspedagogik som undervisningsform som mer eller mindre möjligt 

beroende på ämnesinnehållet i geografi, historia, religion eller samhällskunskap? 

 Vilken betydelse ger lärare den geografiska platsen vid undervisning utomhus? 

 Hur ser verksamma lärare i årskurs 4-6 på samverkan mellan den ordinarie 

klassrumsundervisningen och den undervisning som sker genom utomhuspedagogik 

inom de samhällsorienterande ämnena?  

 Vilka hinder kan finnas med att förlägga undervisningen i en utemiljö? 

 

3. Bakgrund 
Under denna rubrik presenteras dels en bakgrund till begreppet utomhuspedagogik och dels en 

bakgrundsbeskrivning till begreppen landskap och platsens betydelse, vilka båda anses centrala 

när idéer och tankar inom utomhuspedagogiken skrivs fram. Under denna rubrik kommer också 

tidigare forskning att presenteras.  

 

3.1 Ambitionen utomhuspedagogik 
Enligt Szczepanski och Dahlberg (2011:22) växte begreppet utomhuspedagogik (outdoor 

education) fram i en akademisk kontext internationellt under 1860-talet. Vid denna tid började 

begreppet användas vid Cornell University och Ohio State University, USA där målet var att 

bygga en närhet till naturen. Tanken var att man genom utomhuspedagogik kunde skapa en 

förbindelse mellan teoretiska kunskaper som lärs ut i klassrummet och praktiska erfarenheter. 

Utomhuspedagogik som begrepp och undervisningsform kom sedan under slutet av 1800-talet 

att växa och breda ut sig i både USA och Tyskland. En av de mest betydelsefulla personerna 

för utomhuspedagogikens växande kom att bli John Dewey (1859-1952). Han menade att man 

genom studier i en utomhusmiljö stimulerar alla sinnen, vilket han ansåg vara väsentligt för att 
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ha en god inlärning. Vidare menade han att en undervisning som är varierad, där eleverna både 

ges möjlighet till klassrumsundervisning med hjälp av böcker och praktiskt inriktad 

undervisning i andra miljöer skapar bäst förutsättningar för lärande (ibid:22).  

 

I Sverige dröjde det tills 1990-talet innan utomhuspedagogik som begrepp började användas i 

en akademisk kontext (Ibid:28). Den definition som går att finna i Nationalencyklopedin för 

begreppet är följande. 

 
Utomhuspedagogik, pedagogik som utgår från platsens betydelse för lärandet. Termen 

introducerades under tidigt 1990-tal och kopplas till en pragmatisk reformpedagogisk 

bildningstradition som ser kunskap som aktivitet. Den bygger på̊ en växelverkan mellan 

autentiska upplevelser och textbaserat lärande. Praktiskt utövas den i form av tolkning, 

vägledning och reflektion i natur- och kulturlandskap, där eleven vistas större delen av 

undervisningstiden. Undervisningssituationen kan förläggas i både urbana och rurala 

miljöer, och genom att lärandet förutom utevistelse även förutsätter mer rörelse framhålls 

ofta de positiva effekterna för elevernas hälsa (NE, 2008, refererad i Szczepanski & 

Dahlberg, 2011:28). 

 

Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) i Sverige ligger i Linköping. Där ser man 

utomhuspedagogiken som en tematisk och ämnesövergripande undervisningsmetod. Det som 

är centralt är att undervisningen bedrivs i utomhusmiljöer. Enligt NCU ska 

utomhuspedagogiken fungera som ett komplement till den ordinarie klassrumsundervisningen. 

NCU:s bild av utomhuspedagogik är att det erbjuder undervisning historiskt, i nutiden och 

framåt i tiden. Lärandet ska ske i olika miljöer som till exempel skogen, staden och på 

skolgården och erbjuda eleverna en varierad undervisning.  

 

Nationellt centrum för utomhuspedagogik väljer att definiera utomhuspedagogik på följande 

sätt. Detta utifrån vad de ser som möjligt med utomhuspedagogiken. 

 
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelser och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. 

innebär: 

 

 att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

 att växelspelet mellan sinnliga upplevelser och boklig bildning betonas 

 att platsens betydelse för lärandet lyfts fram (Linköpings universitet, 2016). 

 

Birgitta Wilhelmsson (2012:9) menar att det finns goda möjligheter för lärare i de 

skandinaviska länderna att använda sig av utomhuspedagogik. Detta då det dels finns en lång 

tradition av att spendera tid i naturen i länderna men också att den läroplan som skolan i de 

olika länderna har är tolkningsbar vilket skapar möjligheter för lärarna att förlägga undervisning 

i en utomhusmiljö (Wilhelmsson, 2012:9). Detta är något som förtydligas ytterligare av 

Wilhelmsson, Ottander och Lidestav (2012:27). De skriver att intresset för utomhuspedagogik 

växer inom den svenska skolan. Vidare skriver de också att begreppet utomhuspedagogik inte 

finns med i läroplanen och att det inte står att eleverna ska erbjudas undervisning utomhus. 

Dock menar Wilhelmsson, Ottander och Lidestav att det finns stora möjligheter att som lärare 

arbeta med utomhuspedagogik då det finns ett stort tolkningsutrymme i läroplanen. Bland annat 

menar de att det i kursplanen för No- och So-ämnena handlar mycket om att både få eleverna 

att bli intresserade för naturen och öka förståelsen för olika fenomen i naturen och att 

utomhuspedagogiken kan ha en naturlig del i det arbetet (ibid:27).  
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I många europeiska länder är utomhuspedagogik som undervisningsmetoden i första hand en 

metod som används som ett komplement till den ordinarie klassrumsundervisningen (Brodin, 

2009:99). Enligt Brodin kan utomhusmiljöer fungera som ett klassrum där nyfikenheten för 

natur- och kulturlandskap och en önskan att undersöka densamma blir större (ibid:99). Vidare 

skriver Brodin att utomhuspedagogik som undervisningsmetod i de skandinaviska länderna 

framför allt har en stark koppling till lärande om natur och miljö. Kätting (2012:24) menar 

samtidigt att det inom de skandinaviska länderna finns en syn på utomhuspedagogik som en del 

av vardagen i skolan. Utomhuspedagogiken använder sig av begrepp som ”learning by doing” 

och ”hands-on activities”. Dessa är själva grunden i utomhuspedagogik (Brodin, 2009:100). 

Genom att lärarna flyttar sin undervisning ut från klassrummet till exempelvis närmiljön skapas 

det möjligheter för eleverna att använda flera delar, såsom kropp och sinnen, för att utveckla 

sina kunskaper (Kätting, 2012:24). Brodin påtalar att de olika metoderna som används inom 

utomhuspedagogiken underlättar och gör det möjligt att föra samman begreppsmässiga, 

teoretiska och erfarenhetsbaserade kunskaper (ibid:100). Kätting påtalar också att 

utomhuspedagogik är en undervisningsmetod som med fördel kan användas inom samtliga av 

skolans ämnen i grundskolan (Ibid:24) 

 

3.2 Landskapet 
Szczepanski (2007:10) hävdar att lärande och undervisning i den form som är vanligast idag, 

det vill säga i ett rum med fyra väggar är ett nytt fenomen i människans undervisningshistoria. 

Han menar att innan skolan växte fram lärde man sig naturligt i det sammanhang ens kunskaper 

skulle komma till användning. Som exempel ger Szczepanski (2007:10) hantverkstraditioner, 

kunskap om odling, jakt, fiske, med mera. Dessa saker överfördes från vuxna till barn genom 

att samtliga hjälpte till med det arbete som behövdes. Szczepanski skriver att ”skolan upplöste 

de starka banden mellan lärande och handens arbete eller uttryck på ett annat sätt: mellan teori 

och praktik” (Ibid: 2007:10). Istället har lärandet kommit att utgå från texter och med hjälp av 

utbildade lärare.  

 
Lärandet och verkligheten skiljdes åt, lärandet dekontextualiserades. Eleverna fick sällan 

tillfälle att praktiskt pröva de erfarenheter och verksamheter de läst om. Istället för att se 

teori och praktik som varandras förutsättningar skilde man dem åt (Szczepanski, 2007:11)  

 

Enligt Szczepanski utgörs 85 % av vår kommunikation av lukt, smak, känsel och kroppsspråk. 

På grund av detta måste vi ta till vara på och koppla detta till andra miljöer än enbart 

klassrummet. Det måste ges utrymme för en annan form av lärande där landskapet bli 

klassrummet, till exempel i olika natur- och kulturlandskap. Genom en sådan form av 

undervisning, där lärandet sker i natur- och kulturlandskap kommer också eleverna ges sinnlig 

stimulering vilket är en viktig del i att skapa betydelsefulla och utvecklande lärsituationer 

(Ibid:11).   

 

3.3 Platsens betydelse 
Utomhuspedagogik som undervisningsform är den pedagogik där den didaktiska var-frågan blir 

mest central, nämligen den plats undervisningen bedrivs på (Szczepanski, 2007:14). Platsens 

betydelse för lärande handlar om att finna undervisningsmiljöer där de delar som 

undervisningen ska behandla existerar, där det finns möjlighet för reflektion hos eleverna och 

där det finns möjligheter för eleverna att utvecklas (Ibid:15). Det eleverna ska lära sig behöver 

inte enbart finnas i texter utan kan också vara spår i vår värld, som till exempel hällristningar, 

runstenar, rullstensåsar och isälvsavlagringar (Ibid:15). Utomhuspedagogik som pedagogik kan 

ses som platsbaserad, där det eleverna lär sig och det sätt som undervisningen bedrivs på är 

beroende av varandra (Szczepanski, 2014:28). Utomhuspedagogik som undervisningsform är 
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beroende av de platser natur- och kulturlandskap erbjuder där lärande och kunskapsutveckling 

kan ses som möjliga (Ibid:25). Både natur- och kulturlandskap kan med fördel kopplas till 

undervisning i So-ämnena.  

 
Utomhuspedagogiken med sitt platsbaserade fokus har därför förutsättningar att bli en 

integrativ, komplementär utbildningsform i en pragmatisk och progressiv pedagogisk 

tradition genom att erbjuda elever och lärare möjligheter att lära som baseras på 

observationer och erfarenheter i autentiska livssituationer (Szczepanski, 2014:26). 

 

De platser man väljer att använda sig av vid undervisning genom utomhuspedagogik kan vara 

ordnade platser såsom natur- och kulturhistoriska museer som har en uttalad pedagogisk 

verksamhet. Det kan också vara mindre ordnade platser i vår miljö som till exempel i våra 

städer, skogar och vattenlandskap (Ibid:26).   

 

3.4 Tidigare forskning 
Som tidigare redan nämnts finns det förhållandevis lite forskning gjord kring didaktiska 

möjligheter med utomhuspedagogik inom de samhällsorienterande ämnena. Mycket av den 

forskning som har bedrivits är istället fokuserad på naturvetenskap, matematik, hälsoaspekter 

samt generellt om utomhuspedagogik. Dock går det att finna delar som går att koppla till de 

samhällsorienterande ämnena. 

 

I flera studier som gjorts lyfter lärare fram förhållandet mellan utomhuspedagogik och 

utvecklandet av förståelse för hållbar utveckling. Norðdahl och Jóhannesson (2016:399) menar 

att många lärare ser utomhuspedagogik som synonymt med frågor om hållbar utveckling. Detta 

är även något som Szczepanski och Andersson (2015:141) och Sandell och Öhman (2010:124) 

har uppmärksammat i sina studier. Även om de inte nämner utomhuspedagogik som synonymt 

med hållbar utveckling menar de att utomhuspedagogik kan öka elevernas förståelse för hur 

man kan verka för en hållbar utveckling. 

 

Dolan (2016:51) lyfter vikten av att utomhuspedagogik skapar möjligheter att fördjupa 

elevernas intresse för miljön. Hon menar att det hjälper barnen att förstå det område de bor i 

och vad som är speciellt med just den platsen. Vidare menar hon också att utomhuspedagogik 

främjar ett ifrågasättande och kritiskt synsätt i hur man närmar sig geografi. Eleverna inspireras 

till att ställa frågor, att känna igen och undersöka mönster samt till att utveckla ett kritiskt 

tänkande. Även Christie, Beames och Higgins (2015) påtalar att kritisk tänkande utvecklas 

genom utomhuspedagogiken. Lärare som deltog i deras studie såg tydliga skillnader i elevernas 

förmåga att tänka kritisk när undervisningen skedde genom utomhuspedagogik istället för i 

klassrummet. Dolan (2015:51) skriver att, om eleverna ges möjlighet att spendera tid i en 

utomhusmiljö erbjuds de också möten med riktiga situationer där förmågor inom geografin 

både blir nödvändiga och relevanta. Dolan menar att man genom utomhuspedagogik kan 

integrera och använda sig av många delar av läroplanen där flera ämnen kan användas, till 

exempel historia, samhälls- och naturvetenskap, språk, matematik men framför allt geografi 

(Ibid:51).  

 

Jordet (2007) lyfter i sin doktorsavhandling flertalet didaktiska möjligheter som 

utomhuspedagogik (uteskole i Norge) erbjuder inom de samhällsorienterande ämnena. Bland 

annat menar han att man inom ämnet geografi kan använda sig av närmiljön för att öka 

elevernas rumsliga medvetande, lära dem se saker ur ett globalt perspektiv och arbeta med 

kartor i olika former (ibid:153-156). I ämnet historia ger Jordet (2007) en rad förslag på olika 

didaktiska möjligheter han uppmärksammat genom sina studier. Man kan använda sig av 

närmiljön för att lära eleverna om historien i det samhälle de bor i, utveckla elevernas historiska 
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perspektiv genom besök på museum eller olika institutioner som finns i samhället och använda 

sig av drama och rollspel för att rekonstruera olika händelser som skett genom historien 

(ibid:148-152). Även inom samhällskunskapen ger Jordet exempel på hur man kan använda sig 

av utomhuspedagogik i undervisningen. Han skriver att man genom utomhuspedagogik kan 

stärka demokratibegreppet, bland annat genom övningar där man tillsammans utvecklar 

sammanhållning i en grupp och där eleverna är delaktiga i planeringsarbetet. Vidare menar 

Jordet att utomhuspedagogik fungerar väl till att diskutera konflikter, empati, att se saker från 

andras perspektiv samt till att diskutera normer och regler. Detta då utomhuspedagogik erbjuder 

andra sociala möten än i klassrummet vilket innebär att eleverna får lära sig att förhålla sig till 

dessa. Jordet påtalar möjligheter som att besöka olika institutioner och organisationer i 

samhället som positiva delar med utomhuspedagogik inom samhällskunskapsundervisningen 

(ibid:156-159). Jordet lyfter slutligen också fram undervisning om samisk kultur som ett 

passande område för utomhuspedagogik. Han menar att man tillsammans med barnen kan 

bygga olika lägerplatser, träna på att kasta lasso, laga samisk mat, bygga lavvotält samt besöka 

museum med samiska utställningar (Jordet, 2007:159). Inom religionskunskapen lyfter Jordet 

besök vid olika religiösa samfund där eleverna ges en direktkontakt med olika levnadsregler, 

symboler, byggnader med mera som en viktig aspekt som utomhuspedagogiken kan erbjuda 

(ibid:199).  

 

Cengelci (2013:1838) skriver att lärare han intervjuat i sin studie framför allt ser 

utomhuspedagogik inom de samhällsvetenskapliga ämnena som ett lärande genom studiebesök 

och observation. Resultatet visar också att lärare i de samhällsorienterande ämnena i första hand 

använder sig av utomhuspedagogik i ämnena historia och geografi. Samtliga lärare som deltog 

i studien ansåg att det innehåll som de samhällsorienterande ämnena ska beröra lämpar sig väl 

för utomhuspedagogik. Bland annat anordnade de studiebesök till historiska platser inom 

historia och inom geografin användes utomhuspedagogiken för att diskutera frågor om den 

miljö eleverna bor i (Cengelci, 2013:1838).  

 

I flera studier som gjorts gällande lärares syn på utomhuspedagogik lyfts det fram att 

utomhuspedagogiken underlättar förståelsen hos eleverna. Fägerstam (2014:76), Wilhelmsson 

(2012:39) och Jordet (2007:155) skriver i sina studier att utomhuspedagogik hjälper till att 

förena teori med praktik, att eleverna genom utomhuspedagogik har lättare att förstå dem 

teoretiska delarna som sker i klassrummet.  

 

3.4.1 Möjliga hinder med utomhuspedagogik 
I både Dyment (2005:37) och i Rickinson, Dillon, Teamey, Morris, Choi, Sanders (2004:43) 

och Szczepanski (2009:52) studier uppmärksammades att lärare ansåg att de saknar kunskap 

om lärande i utomhusmiljöer vilket resulterar i att deras självförtroende för en sådan 

undervisningsform var väldigt låg. Många lärare kände en rädsla för att förlora kontrollen av 

undervisningen vid utomhuspedagogik (Dyment, 2005:38). Vidare påtalade lärare i Dyments 

studie att det också saknas tydliga direktiv i läroplanen för hur och när man kan använda sig av 

utomhuspedagogik i sin undervisning (Ibid:38). Detta var även något som uppmärksammades 

i Rickinson et al (2004:43) studie. De fann att lärare ansåg att det inte finns några tydliga 

riktlinjer i läroplanen för en undervisning genom utomhuspedagogik. Lärare menade också att 

det finns en oro och rädsla inför undervisning utomhus när det kommer till elevernas hälsa och 

säkerhet (Ibid:42). Rädsla för eleverna säkerhet är något som Szczepanski (2009:55) också 

uppmärksammat hos lärare. Lärare i hans studie kände en rädsla för saker som eleverna kan 

råka ut för vid undervisning utomhus, till exempel drunkna, bli överkörda eller försvinna. Detta 

skiljer sig från Dyments (2005:37) studie där detta inte sågs som något större problem och 

eventuella risker med utomhusundervisningen sågs som hanterbara. 
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Flera lärare upplevde att tid är ett stort problem. Att planera, organisera och utföra 

undervisningen upplevdes som betydligt mer tidskrävande än lektioner som var placerade i ett 

klassrum (Rickinson et al, 2004:44) och (Moffet, 2011:285). Detta skiljer sig från lärares 

uppfattning i Dyments studie. Där menade lärarna att detta inte är ett speciellt stort problem 

och att det egentligen bara är att gå ut genom dörren (Dyment, 2005:39). Utöver detta påtalade 

också lärare att brist på resurser (Rickinson et al (2004:44), (Moffett, 2011:285), (Szczepanski, 

2009:52) och dåligt väder (Dyment (2005:40), (Moffett, 2011:285), (Szczepanski, 2009:52) är 

möjliga hinder man måste förhålla sig till när man planerar för en undervisning utomhus.  

 

Lärare i Dyment studie menade också att skolgården var för dåligt utformad för att det skulle 

vara möjligt att genomföra lektioner utomhus samt att flertalet lärare upplevde att de inte hade 

tillräckligt med stöd från deras rektorer. Detta var något som de menade var avgörande för att 

det ska vara möjligt till undervisning genom utomhuspedagogik (Dyment, 2005:40). 

 
4. Metod 
Under denna rubrik presenteras den metod som används i detta arbete samt fördelar och 

nackdelar med denna metodansats. Vidare presenteras även urval, etiska överväganden, 

genomförande, analys, teoretisk referensram samt bearbetning av data. 

 

4.1 Intervju 
Den metod för insamling av data som har används i denna empiriska forskningsstudie är 

kvalitativa intervjuer. Valet av denna metod föll sig naturligt då det är de intervjuade 

personernas syn på frågor om didaktiska möjligheter med utomhuspedagogik som är av 

intresse. Bryman (2011:413) skriver att kvalitativa intervjuer lämpar sig väl när man som 

forskare är intresserad av intervjupersonens inställning till olika frågor. Målet med intervjuerna 

är också att de ska vara flexibla. Min förhoppning med intervjuerna är att de ska gå in på djupet. 

Jag vill att de lärare som deltar i intervjuerna ska känna en trygghet i att svara fritt på frågorna, 

att de ska prata om det de anser vara viktigt. Detta för att jag ska kunna skapa mig en förståelse 

av innebörden i de didaktiska möjligheter som uttrycks under intervjuerna. Bryman (2014:413) 

lyfter just detta som något positivt med kvalitativa intervjuer. Han menar att den person som 

intervjuas ska berätta sådant som den finner viktigt och att det skapas en trygghet i att intervjun 

kan röra sig i olika riktningar. För att detta ska bli möjligt är min förhoppning att intervjun ska 

kunna genomföras i ett avskilt rum där vi inte blir störda av andra lärare eller elever. Jag tycker 

också att det är viktigt att tydliggöra för personen som blir intervjuad att det är olika didaktiska 

möjligheter som är av intresse och att det genom det inte finns några ”rätta” eller ”fel” svar och 

att det är deras tankar och idéer som är i fokus.   

 

När man väljer att genomföra kvalitativa intervjuer finns det i huvudsak två olika former man 

kan använda sig av, ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer (Bryman, 

2011:414). Ostrukturerade intervjuer kan mer liknas som ett samtal där den person som 

intervjuas har möjlighet att helt samtala fritt om ett ämne (Ibid:415). Semistrukturerade 

intervjuer skiljer sig något och utgår ofta från någon form av intervjuguide. Denna guide kan 

dock frångås och de frågor man har behöver inte följa någon speciell ordning. Även under 

semistrukturerade intervjuer har den person som intervjuas möjlighet att röra sitt fritt i ämnet 

och svara på frågorna på det sätt som denne själv önskar. Under dessa intervjuer finns även ett 

stort utrymme till följdfrågor från den som genomför intervjun (Ibid:415). 

 

Det fokus som gäller för denna studie är att undersöka vilka didaktiska möjligheter lärare i 

årskurs 4-6 ser med utomhuspedagogik inom ämnena geografi, historia, religionskunskap och 
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samhällskunskap. Studien har med andra ord ett relativt tydligt fokus vilket innebär att 

semistrukturerade intervjuer lämpar sig bäst för att få fram relevant data. En intervjuguide (se 

bilaga.2) har förberetts i förväg och förhoppningen är att de personer som intervjuas ska svara 

fritt på frågorna och att det skapar möjligheter för intressanta följdfrågor. Bryman (2011:416) 

skriver att om man har en relativt tydligt bild över vad det är man vill undersöka kommer man 

troligtvis använda sig av semistrukturerade intervjuer för att få svar på sina frågeställningar.  

 

4.2 Fördelar och nackdelar med en kvalitativ metodansats  
En stor fördel som en kvalitativ forskningsansats innebär är att man som forskare har möjlighet 

att träffa informanterna i ett möte. Detta leder till att de intervjuer man genomför kan gå in på 

djupet, vilket i sin tur leder till att en djupare förståelse är möjlig att uppnå (Larsen, 2009:26-

27). I detta fall handlar det om lärares tankar och idéer om didaktiska möjligheter med 

utomhuspedagogik. Vid ett direkt möte med den som intervjuas ges också möjligheten för 

forskaren att ställa följdfrågor. Detta innebär att eventuella missförstånd kan redas ut och en 

djupare förståelse för de svar som ges, samt för det syfte studien har, blir möjligt. Vidare leder 

även detta till att validiteten vid undersökningen blir lättare att fastställa (Ibid:27).  

 

Det finns dock inte enbart fördelar med att genomföra en kvalitativ forskning. Kvalitativa 

undersökningar tar betydligt mer tid när det kommer till analysarbete. En stor nackdel är också 

den så kallade intervjueffekten. Men det menas att den som genomför intervjun också kan 

påverka resultatet av intervjun. Detta genom att den som intervjuas riskerar att svara det han 

eller hon tror sig förväntas svara, det vill säga det han/hon tror att intervjuaren vill höra för att 

försöka dölja sin egen brist på kunskap gällande ämnet eller genom att svarar på det sätt som 

han/hon tror är mest acceptabelt (Ibid:27-28).  

 
4.3 Urval 
Intervjuer med lärare genomfördes på olika skolor. Utifrån det syfte som studien har tillfrågades 

lärare som undervisar inom de samhällsorienterande ämnena i årskurs 4-6. Arbetet med att finna 

informanter utgick från ett målinriktat urval (Bryman, 2011:434). Bryman (2011:434) skriver 

att denna urvalsmetod används för att finna informanter som är av intresse för den undersökning 

man genomför. I denna studie var det av intresse att intervjua lärare som undervisar inom de 

samhällsorienterande ämnena i årkurs 4-6. Om dessa hade tidigare erfarenhet av att arbeta med 

utomhuspedagogik spelade mindre roll även om det sågs vara en fördel. Ursprungstanken var 

att finna lärare vid skolor både centralt i en större svensk stad och vid skolor som ligger mer på 

landsbygden där det finns en större närhet till skogs- och odlingslandskap. Detta för att 

eventuellt lyckas urskilja skillnader i didaktiska möjligheter beroende på skolans läge. Dock 

var det svårt att få tag på lärare som var villiga att ställa upp på intervju. Inledningsvis skickades 

ett informationsbrev (se bilaga.1) ut till skolor i kommunen, både centralt belägna och skolor 

utanför staden. De flesta skolor jag tog kontakt med hade inte kontaktuppgifter till enskilda 

lärare på sina hemsidor vilket innebar att beslutet togs att maila till skolornas rektorer med en 

önskan om att rektorn skulle vidarebefordra mailet till berörda lärare. Om lärarnas 

kontaktuppgifter fanns på skolans hemsida, skickades informationsbrevet direkt till dessa. 

 

Som redan nämnt var det svårt att få tag på lärare som ville delta i studien. Inledningsvis togs 

det kontakt med 6 skolor, 3 central belägna och 3 belägna utanför staden. Detta resulterade i att 

endast två skolor svarade på mailet och avböjde att delta i studien. En av lärarna motiverade 

detta med att han inte hade någon erfarenhet av utomhuspedagogik och därför inte kände att 

han hade något att tillföra studien.  
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Därför togs det kontakt med ytterligare 6 skolor där 2 är belägna centralt och 4 utanför staden. 

Denna gång svarade återigen två skolor på mailet och avböjde med motiveringen att de ofta får 

dessa förfrågningar och att lärarna måste ges tid till sina egna uppdrag. Jag började då inse att 

det kan bli svårt att hitta skolor i den stad jag bor. Detta då universitetet här har en egen 

lärarutbildning och att skolor på grund av detta troligtvis får många förfrågningar och därmed 

kanske inte är speciellt öppna för att delta i studier. Dock var det en lärare på dessa skolor som 

var villig att ställa upp på en intervju.  

 

Min bild av att det verkade vara svårt att få tag på lärare som ville ställa upp i studien i den stad 

jag bor gjorde att jag istället tog kontakt med skolor i en mindre kommun. Jag mailade 5 skolor 

i den kommunen och detta resulterade i att jag snabbt fick kontakt med tre lärare som ville bli 

intervjuade.  

 

Jag tog också kontakt med en skola som jag för ett par år sedan gjorde en observationsuppgift 

hos vilket resulterade i att även en lärare där meddelade att hon var villig att ställa upp på en 

intervju.  

 

Totalt genomfördes intervjuer med fem lärare där två av skolorna ligger i små byar på 

landsbygden med städer ca 30 minuter bort och de övriga mer centralt men med en närhet till 

skog och natur. De lärare som intervjuats presenteras nedan. Lärarnas namn är fingerade för att 

värna om deras integritet och säkerställa deras anonymitet.  

 

Lisa har arbetat som lärare i ungefär 15 år. Hon är fritidspedagog i grunden samt utbildad lärare 

mot årskurs 1-7. 

 

Eva har arbetat som lärare i ungefär 15 år. Hon är fritidspedagog i grunden och har sedan läst 

SÄL – särskild lärarutbildning 1-6, matte, svenska. Hon har läst in NO- och engelska kompetens 

samt fått SO-behörighet via erfarenhet. 

 

Åsa har arbetat som lärare i 6 år. Hon läste först 3 år mot gymnasielärare för att sedan ta en 

paus och istället arbeta som lärare. Läser just nu för att bli färdigutbildad hög- och 

mellanstadielärare.  

 

Sofia har arbetat som lärare i ungefär 20 år och är utbildad mot årskurs 1-7 i svenska och SO 

 

Hanna har arbetat som lärare i 5 år. Är utbildad SO-lärare för årskurs 1-6, historielärare för 

gymnasiet samt idrottslärare för årskurs 1 till gymnasiet.  

 

4.4 Genomförande 
I detta avsnitt beskrivs genomförandet av hur intervjuerna gick till.  

 

Inför att intervjuerna genomfördes utformades en intervjuguide (se bilaga.2). De frågor som 

användes under intervjuerna har alla sin utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Som 

stöd under intervjuerna använde jag också mig av de olika målbeskrivningarna för respektive 

So-ämne i skolans styrdokument (se bilaga.4). Dessa målbeskrivningar diskuterade under 

samtliga intervjuer för att undersöka vad intervjupersonen såg för möjligheter med 

utomhuspedagogik utifrån målbeskrivningarna.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes på den skola berörd lärare arbetade på. Vi träffades i dennes 

klassrum efter att eleverna gått hem vilket medförde att vi inte blev störda.  
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Intervjuerna inleddes med att presentera syftet med studien. Därefter följde frågor om 

intervjupersonens bakgrund som till exempel antal år hon arbetat som lärare, vad hon hade för 

utbildning med mera. Sedan följde intervjufrågorna för att ta reda på vilka olika didaktiska 

möjligheter de olika lärarna kunde se med utomhuspedagogik inom de samhällsorienterande 

ämnena.  

 

För att underlätta bearbetningen av data spelades samtliga intervjuer in med hjälp av en 

inspelningsapp i en telefon. Efter att varje intervju var klar transkriberades intervjun. När alla 

intervjuer var gjorda och transkriberade påbörjades arbetet med att analysera de olika 

intervjuerna. 

 

4.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver i sin text Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning om fyra stycken allmänna krav gällande forskning inom det 

humaniora och samhällsvetenskapliga. Nedan presenteras dessa krav tydligare.  

 

Informationskravet 

Forskaren har en skyldighet att förklara studiens syfte för uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare. Vidare ska också deras uppgift i studien presenteras och vilka villkor 

som gäller. Deltagarna ska även göras medvetna om att deras deltagande är helt frivilligt och 

att de har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst utan någon motivering. Den information 

man som forskare ger de deltagande ska vara heltäckande, det vill säga att all information som 

kan komma påverka deltagarnas vilja att dela i studien (Vetenskapsrådet, 2002:7).  

 

Samtyckeskravet 

Med samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har gett sitt godkännande att delta i 

studien och gjorts medvetna om att de när som helst kan avsluta sitt deltagande utan närmare 

motivering. Skulle en deltagare i studien vilja avsluta sin medverkan får inte forskaren utföra 

några som helst påtryckningar eller påverkan på undersökningsdeltagaren (Ibid:9-10). 

 

Konfidentialitetskravet  

Innebär att samtliga uppgifter som framkommer i undersökningen ska behandlas med 

konfidentialitet och de personuppgifter som undersökningsdeltagare lämnat ska förvaras där 

ingen obehörig kan ha möjlighet att ta del av dem (Ibid:12).  

 

Nyttjandekravet  

Med nyttjandekravet menas att de uppgifter som undersökningsdeltagarna lämnar endast får 

användas i ett forskningsändamål (Ibid:14).  

 

Samtliga av dessa krav har det tagits hänsyn till och undersökningsdeltagarna har informerats 

om denna studies syfte genom ett informationsbrev (se bilaga.1) som skickats ut i förväg. 

Vidare talade även informationsbrevet om vad det innebär att delta i studien, att namn, skola 

med mera kommer att anonymiseras samt att studien kommer att presenteras i form av en 

uppsats vid Högskolan Dalarna.  

 
I Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbete vid Högskolan Dalarna (2013) 

framgår det att man ska svara på en blankett med 8 frågor för att undersöka om uppsatsen måste 

forskningsetisk prövas eller inte. Man besvarar då dessa 8 frågor med antingen ja, tveksam eller 

nej. Skulle någon av dessa frågor besvaras med ja eller tveksam ska en diskussion med 
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handledare genomföras för att komma fram till om en etisk ansökan ska lämnas in eller inte. 

Samtliga av dessa 8 frågor svarades det nej på vilket innebar att en etisk ansökan för denna 

uppsats inte bedömdes vara nödvändig (se bilaga.3). 

 

4.6 Analys 
Inledningsvis transkriberades samtliga intervjuer. Dock transkriberades inte hela intervjuerna 

ordagrant utan endast de passager/utsagor under intervjuerna som var av intresse för 

undersökningen. Under tiden som jag lyssnade på de inspelade intervjuerna skrevs de passager 

som var av intresse för undersökningen ner ordagrant. Denna procedur återupprepades tills jag 

försäkrat mig om att inga viktiga passager under intervjuerna hade missats. När alla intervjuer 

sedan var gjorda och transkriberade påbörjades själva analysen. Som stöd för att analysera de 

olika intervjuerna användes en 7- stegsmodell hämtad från en fenomenografisk tradition 

(Dahlgren & Johansson, 2015:169). Detta då jag ansåg att jag med hjälp av denna kunde få svar 

på mitt syfte. Detta är dock enbart en modell som inspirerat analysarbetet. Fenomenografin har 

således inget i övrigt med arbetet att göra. I analysarbetet har även pragmatismen och begreppet 

”erfarenheter” en central roll.  

 

4.6.1 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt kommer den teoretiska referensramen för detta arbete att presenteras. 

Pragmatismen och begreppet ”erfarenheter” är centralt i analysarbetet och i det resultat som 

senare kommer att presenteras. Med begreppet erfarenheter menas här saker man har 

genomlevt, det vill säga något man har varit med om eller upplevt.  

 
Pragmatismen 

I huvudsak ses tre personer som pragmatismens grundare, Charles Sanders Peirce (1839-1914), 

William James (1842-1910) och John Dewey (1859-1952) (Biesta & Burbules, 2003:3). Inom 

pragmatismen menar man att det finns en tydlig koppling mellan kunskap och handling (Ibid:6). 

Man har också en filosofisk syn där man ser bort ifrån frågor om sanningar, andar, materia med 

mera och riktar istället sin filosofiska utgångspunkt mot vardagliga praktiska frågor (Hartman, 

Lundgren & Hartman, 2004:15). Själva grundpelaren inom pragmatismens syn är att den 

kunskap som lärs ut ska vara av nytta i människors vardag, ”kunskap är sådant som människor 

kan använda sig av och som hjälper dem att hantera de situationer och problem de möter” (Säljö, 

2012:177). Pragmatismen kan ses som en nyttofilosofi, där man ser det som är sant och det som 

är av värde som något som är av nytta (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004:22). Kunskapen 

ligger i det önskvärda, vilket värde och vilken betydelse har kunskapen för det vi gör, och vilka 

möjligheter detta kan innebära (Säljö, 2012:177). 

 

Säljö (2012) skriver att den person som haft störst påverkan på hur skola och utbildning 

utvecklas är John Dewey (Ibid:176). Hans arbete ses som den teoretiska grund som den 

progressiva pedagogiken vilar på (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004:11) och genom detta 

har han haft stor inverkan på olika frågor gällande skolan (Ibid:13). Dewey hade ett intresse för 

pedagogiska frågor och hade som mål att finna samverkan mellan olika begrepp som man kan 

ställa mot varandra. Man ska inte enbart utforma problem utan även testa möjliga lösningar på 

dessa problem genom praktiska handlingar (Ibid:16). Enligt Dewey handlar pedagogiska frågor 

om ”det organiska samspelet mellan utbildning och personlig erfarenhet” (Hartman, Lundgren 

& Hartman, 2004:17). Med det ansåg han att varje enskild individ utvecklas genom interaktion 

med sin omgivning, det vill säga, det samhälle, den miljö och det sociala samspelet denne 

befinner sig i. Uttryck som ”learning by doing” och ”intelligent action” är centrala i Deweys 

syn på kunskap och utveckling och handlar om att varje individ är aktiv i förhållande till sin 

omgivning (Ibid:17). Dewey menade också att elevers utbildning måste vila på att det erbjuds 
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olika tillfällen för praktiska handlingar, där eleverna ges möjlighet att experimentera och pröva 

sig fram. Det är elevernas intressen och erfarenheter som ska stå i centrum och lärarens uppgift 

blir att fördjupa och utveckla elevernas kunskaper utifrån ett sådant arbetssätt (Ibid:17). Enligt 

Dewey (2009:183) består erfarenhetens karaktär av både passivt och aktivt lärande. Den aktiva 

delen utgår ifrån att praktiskt pröva, att utföra experiment det vill säga att man gör erfarenheter. 

Den passiva delen utgår från att man teoretiskt behandlar information, man går igenom något, 

till exempel det man gjort och tar del av dess konsekvenser (Ibid:183).  

 

Dewey ser inte heller praktik och teori som något som kan skiljas åt, utan dessa måste samverka. 

De är varandras förutsättning (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004:17). Därför tryckte han på 

att den uppdelning mellan praktik och teori som finns i skolans värld måste avskaffas och 

istället ses som en helhet. Han menade också att skolan och samhället måste ha en närmare 

relation för att både stärka elevernas egen utveckling och samhällets utveckling (Ibid:19). 

Skolan kan inte bli en egen värld där det inte finns någon relation till samhälle utan en plats där 

eleverna erbjuds kunskaper som resulterar i att de utvecklas till demokratiska 

samhällsmedborgare (Säljö, 2012:179). 

 

Skolans uppgift är att erbjuda processer där eleverna är intresserade, där det är de som utför 

arbetet, där deras kunskaper utvecklas genom att de aktivt experimenterar, prövar och 

observerar sin omvärld (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004:23). Lärarens uppgift blir att 

guida och organisera detta arbetssätt (Ibid:23) där han/hon är aktiv i sin undervisning för att 

hjälpa eleverna att vidga och fördjupa sin egen utveckling (Ibid:17). Praktik och teori ska i detta 

arbete som tidigare nämnt ses som en helhet (Ibid:17). ”Detta organiska samspel mellan 

utbildning, erfarenhet och omgivning ger också kunskap, en kunskap som i sin tur är en 

förutsättning för att individen aktivt skall kunna påverka det samhällssystem han lever i” 

(Ibid:23). 

 

4.6.2 Bearbetning av data 
Målet med denna studie är att urskilja olika didaktiska möjligheter med utomhuspedagogik 

inom ramen för de samhällsorienterande ämnena utifrån verksamma lärares tankar. För att göra 

detta har intervjuer gjorts med lärare som undervisar i geografi, historia, religionskunskap och 

samhällskunskap i årskurserna 4-6. För att kunna urskilja dessa didaktiska möjligheter har en 

7-stegsmodell använts, där man bearbetar data i sju olika steg. Detta lämpade sig väl då denna 

analysmetod används för att kategorisera olika likheter och skillnader utifrån informanters svar 

i olika grupper (Dahlgren & Johansson, 2015:169). Med hjälp av analysmetoden har det varit 

möjligt att gruppera olika utsagor eller passager från intervjuerna i olika gemensamma 

kategorier och genom det lyckats urskilja vilka didaktiska möjligheter som lärare ser att 

utomhuspedagogiken kan erbjuda inom de samhällsorienterande ämnena. De kategorier som 

valdes var geografi, historia, samhällskunskap, religionskunskap, undervisningen styr valet av 

plats, platsen styr valet av undervisningsinnehåll, teori och praktik, väder, säkerhet, gruppen, 

saknar kompetens. 

 

Analysen sker i en 7-stegsmodell och hur man arbetar i varje steg presenteras nedan. Det 

slutgiltiga målet är att utarbeta olika kategorier eller teman utifrån de svar man får genom 

intervjuerna. I detta arbete fanns hela tiden begreppet erfarenheter med för att urskilja 

kopplingar till pragmatismen och John Dewey.  

 

Steg 1 – att bekanta sig med materialet.  
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Efter att intervjuerna har genomförts och transkriberats ska materialet läsas flertalet gånger tills 

man lär känna materialet på ett bra sätt. Under tiden man läser ska man också föra anteckningar 

(Ibid:167). Samtliga intervjuer lästes tills jag kände materialet.  

 

Steg 2 – kondensation  

I detta steg startar själva analysen av det insamlade materialet. Man ska nu försöka finna teman 

eller viktiga utsagor i de gjorda intervjuerna. Rekommendationen är att man skriver ut 

intervjuerna och arbetar med papper för att klippa och klistra ihop olika grupper utifrån de olika 

intervjuerna (Ibid:168). I mitt analysarbete skrevs inga papper ut, istället har jag klippt och 

klistrat på min dator för att gruppera olika utsagor. Varje intervju fick sitt eget dokument och 

därefter klipptes passager som passade in i samma grupper ur och placerades i ytterligare ett 

dokument. Dessa delar som grupperats kommer sedan utgöra grunden som gör det möjligt att 

urskilja olika didaktiska möjligheter som utomhuspedagogiken kan erbjuda.  

 

Steg 3 – jämförelse  

I steg 3 börjar arbetet med att urskilja likheter och skillnader. Dahlgren och Johansson 

(2015:169) skriver att en viktig aspekt är att se igenom ytliga skillnader, till exempel att två 

olika personer har använt uttryck som är synonyma med varandra. Detta för att lättare kunna se 

olika likheter. I detta steg markerades olika delar med olika färger för att lättare urskilja likheter 

och skillnader. 

 

Steg 4 – gruppering 

Nu ska de olika likheter och skillnader som uppmärksammats placeras in i olika grupper och 

sedan relateras mot varandra (Ibid:169). I detta steg placerades olika utsagor från lärarna in i 

grupper.  

 

Steg 5 – artikulera kategorierna 

I steg 5 ska man sedan undersöka de olika kategorierna/grupperingarna man gjort och se vad 

som utgör kärnan i dessa. I detta steg avgör man också hur ”bred” en kategori får vara och om 

det behöver göras fler grupper för att lättare kunna urskilja det som är syftet med studien. 

(Ibid:170). I detta fall didaktiska möjligheter med utomhuspedagogik inom de 

samhällsorienterande ämnena.  

 

Steg 6 – namnge kategorierna   

Nu är det dags att namnge de olika grupper/kategorier som uppmärksammats. Namnet ska 

representera det som är mest utmärkande inom varje kategori (Ibid:170). Olika kategorier 

valdes under de olika frågeställningarna då detta var mer lämpligt för att möta studiens syfte. 

De kategorier som valdes under varje frågeställning var, 

 Framstår utomhuspedagogik som undervisningsform som mer eller mindre möjligt 

beroende på ämnesinnehållet i geografi, historia, religion eller samhällskunskap? Här 

valdes kategorierna geografi, historia, samhällskunskap, religionskunskap. 

 Vilken betydelse ger lärare den geografiska platsen vid undervisning utomhus? Här 

valdes kategorierna undervisningen styr valet av plats, platsen styr valet av 

undervisningsinnehåll.  

 Hur ser verksamma lärare i årskurs 4-6 på samverkan mellan den ordinarie 

klassrumsundervisningen och den undervisning som sker genom utomhuspedagogik 

inom de samhällsorienterande ämnena? Här valdes kategorin teori och praktik. 

 Vilka hinder kan finnas med att förlägga undervisningen i en utemiljö? Här valdes 

kategorierna väder, säkerhet, gruppen och saknar kompetens.  
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Steg – 7 kontrastiv fas 

I detta slutgiltiga steg ska man undersöka alla kategorier igen för att uppmärksamma om några 

avsnitt kan få plats inom flera kategorier. Detta kan resultera i att man kan föra samman olika 

kategorier och genom det skapa färre antal kategorier (Ibid:170). Detta sågs inte som 

nödvändigt utan de kategorier som hade skapats användes.  

 

4.7 Validitet och reliabilitet  
Validitet handlar om att de data man samlar in ska vara relevant för det syfte som den studie 

man genomför har (Larsen, 2009:80). Detta grundar sig i att de frågor man ställer under 

intervjuerna utgår från de frågeställningar man har (Ibid:41). De frågor som valdes att ha med 

i detta arbetes intervjuguide utgår samtliga från denna studies syfte och frågeställningar och 

därav är den insamlade materialet relevant för studiens syfte.  

 

Reliabilitet handlar om pålitlighet, det vill säga om den studie man genomfört är pålitlig eller 

inte. För att få en hög reliabilitet ska undersökningen kunna göras om av en annan forskare och 

resultatet ska då bli detsamma (Ibid:41-42). Det finns en risk när man genomför intervjuer vid 

kvalitativa undersökningar att informanterna påverkas av situationen och av intervjuaren. 

Därför skulle svaren kunna skilja sig om en annan skulle genomföra samma studie med samma 

informanter. Vidare innebär reliabilitet också att den information man får genom till exempel 

intervjuer bearbetas och behandlas varsamt. Man ska vara noga med hur man hanterar den 

information man som forskare erhållit (Ibid:81). Den information som erhållits genom 

intervjuer i denna studie har behandlats med noggrannhet. Dock finns det en risk att informanter 

har blivit påverkade av situationen och av mig som intervjuare. Därför är det inte är helt säkert 

att svaren skulle bli exakt lika om en annan forskare genomförde samma studie med samma 

intervjupersoner.  

 

5. Analysresultat 
Här kommer resultatet av insamlad data att presenteras. Analysresultatet presenteras utifrån de 

olika frågeställningar som studien utgår ifrån och kommer beskrivas med hjälp av olika 

kategorier som uppmärksammats under analysarbetet. Det kommer inte vara samma kategorier 

som följer under de olika frågeställningarna utan under varje frågeställning har antingen en - 

fyra olika kategorier uppmärksammats. I analysresultatet kommer kopplingar till begreppet 

erfarenheter att presenteras utifrån hur lärare anser att man kan arbeta med utomhuspedagogik 

inom de olika ämnena. Detta görs i slutet av varje frågeställning där en kort sammanfattning av 

lärarnas svar i relation till pragmatismen och John Deweys tankar presenteras.  

 

5.1 Framstår utomhuspedagogik som undervisningsform som mer eller mindre möjligt 
beroende på ämnesinnehållet i geografi, historia, religion eller samhällskunskap? 
Under denna frågeställning följer fyra olika kategorier. Dessa är de fyra olika ämnena som 

ingår i So-undervisningen, geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. I slutet 

av denna frågeställning följer en kort sammanfattning av lärarnas tankar kring 

utomhuspedagogik i de olika ämnena i förhållande till John Dewey och pragmatismen. 

 

5.1.1 Geografi 
Sammanfattningsvis kunde det urskiljas stora möjligheter under de flesta av ämnena. Det ämne 

där flest möjligheter sågs var under geografin där arbete med kartor och att utveckla förståelse 

för samspelet människa, samhälle och natur var mest utmärkande. Eva menade bland annat att 

utomhuspedagogik kan användas för att möta samtliga av de mål som är framskrivna inom 

ämnet geografi.  
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Absolut, hela vägen, vi pratade om när vi tittade ut här vad människan har gjort här ute och 

hur det skulle se ut om människan inte hade varit med och format. Att det troligtvis skulle 

va skog. Det här med att utforska och analysera samspelet mellan människa och samhälle 

och natur, där skulle man ju också kunna utnyttja genom att t.ex. titta på skogsbruk, men 

även det här med hur det ser ut runt omkring en stad med grönområden och parker, varför 

dom finns där. Samspel människa – samhälle. Men i olika delar av världen är ju, men just 

här och där kan man ju titta på filmer också tänker jag fast man inte är utomhus, det hade 

ju varit en fördel. Nej men aboslut, å kartorna, att gå ut och delvis å göra egna kartor på det 

här området men också använda kartor. Och miljö- och utvecklingsfrågor kan man ju bara 

titta på hur vägarna är dragna här och ja men titta på cykelbanorna och flygplatsen med 

hållbarhet ur trafiks synpunkt i geografin, absolut. 

 

Även Lisa lyfte fram att man kan använda en utemiljö för att möta samtliga mål men påtalade 

samtidigt att det måste finnas förutsättningar i skolan omgivning för att det ska vara möjligt. 

Hon menade att, eftersom deras skola ligger relativt avsides finns det olika problem man måste 

förhålla sig till, som till exempel transportmöjligheter. 

 
Ja om vi ser geografin där går ju allting om vi förutsätter att vi har dom, det beror ju lite på 

vad du har omgivning runt själva skolan, för oss idag så är det svårt att resa å förflytta sig. 

 

Åsa hade lite svårare att se möjligheter under samtliga punkter och lyfte framför allt fram två 

av målen där utomhuspedagogiken skulle kunna ha en viktig roll.  

 
Ja men bara det här den första punkten t.ex. analysera hur naturen egna processer och 

människors verksamheter formar och förändrar livsmiljön i olika delar av världen. 

 

Det här med att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån 

övervägande etik och hållbar utveckling. Hållbar utveckling, det har vi ju, det är nånting 

som man jobbar med hela tiden. 

 

Precis som Åsa hade även Sofia vissa svårigheter att se hur utomhuspedagogiken skulle kunna 

användas för att möta samtliga av de mål som finns framskrivna inom geografiämnet men 

menade att man bland annat kan använda det för att arbeta med kartor. Vidare såg hon också 

vissa möjligheter vid att utveckla en förståelse hos eleverna om samspelet mellan människa, 

natur och samhälle samt miljö- och utvecklingsfrågor.  

 
Alltså så är det ju kartorna och det här och det kan man ju då, alltså du kan ju ta vart barnen 

bor t.ex. vi sätter ut på en karta å så (…) Hmm samspelet mellan människa, samhälle och 

natur. Vad behöver vi för att vi ska klara oss och varandra? Alltså få nån tråd där emellan. 

Vad finns det för nånting, kan vi överleva i skogen på det som finns? Alltså ja, så vad som 

växer? Finns det nå vatten i närheten? (…) Mmm jaa, miljö- och utvecklingsfrågor det är, 

jag kan ju tycka såhär att det här återbruket är ju vidrig när man åker dit själv och ska kasta 

saker men egentligen så vore det ju en perfekt, det har jag faktiskt tänkt på några gånger 

när man har varit där att det skulle man ju kunna koppla med eleverna och åka dit och få 

det här till, asså, vad vi återvinner och hur vi återvinner och så. 

 

Hanna hade väldigt svårt att ge några konkreta förslag på hur utomhuspedagogiken skulle kunna 

användas för att möta de mål som finns inom geografiämnet. Det enda hon kände att hon kunde 

lyfta var arbetet med kartor.  

 
Ja men i och för sig, geografi har vi ju, där har jag ju karta, orientering och det håller vi ju 

på med nu också så det går ju ihop lite grann. Så det kan man ju använda. 
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Detta var något hon hade erfarenhet av och menade att man även kunde fortsätta detta arbete 

inne i klassrummet. 

 
5.1.2 Historia 
Under intervjuerna uppmärksammades det även att det finns flertalet didaktiska möjligheter 

med utomhuspedagogik inom ämnet historia. Utifrån de mål och förmågor som är framskrivna 

i kursplanen kunde lärarna se att utomhuspedagogik och närmiljön kunde användas för att möta 

flertalet av dessa. Lisa menade bland annat att hon arbetar mycket för att skapa en miljö där 

historia kan presenteras och använda dramatiseringar för att konkretisera olika händelser genom 

historien.  

 
Historia det här med att skapa en miljö för att berätta, tror ja, du kan ju gö, sånna hära, 

stigar, det har jag också, spelat teater utomhus har jag ju också gjort, passar också alldeles 

utmärkt, spelat teater om Magnus Ladulås och Kalmarunionen, sånna här saker. 

 

Även under historieämnet kunde Eva se en rad möjligheter som undervisning utomhus skulle 

kunna erbjuda. Hon framhävde vikten av att använda sig av historiska fenomen som finns runt 

skolan med gamla gårdar, byar i närheten och hur kyrkogården kan användas för att samtala, 

kritisk granska och tolka olika delar av historien för att lära eleverna att se utifrån olika 

perspektiv.  

 
mm, att se kyrkobyggnaden här som en, där man faktiskt kan hämta historisk kunskap 

också. Hur är den byggd, vilka funktioner hade den i samhället, så det är ju inte bara 

religion. Man kan se på gravarna, vad det står med yrken och så där, sen kan man ju också 

kritiskt granska dom och fundera på är dom tillförlitliga eftersom det bara är dom.. vilka är 

det som har sina gravstenar? Vilka är det som finns kvar? Å det är ju dom rika människorna 

som, så det kan man absolut göra. Tidsperioder kan man ju se här utanför också. Vi hade 

ju en farmor som kom hit och berätta om de olika husen, vilka som hade bott där å hur man, 

hur vägarna har gått innan och hur byarna har varit och att man flyttade en hel by. Å de, ja 

men att det finns mycket gamla gårdar här ute också. Men just det här kritiskt granska och 

tolka, men det är väl det. Och just det här hur man använder i historia i olika sammanhang 

och utifrån olika perspektiv, där har du ju kyrkan. Vilket perspektiv är det som speglar där, 

och historiska, ja men jag tycker man kan använda alla punkter där också. 

 

Åsa, Sofia och Hanna menade att de kan se att det finns möjligheter till att använda 

utomhuspedagogik för att möta de olika målen som finns framskrivna men samtliga hade svårt 

att precisera och konkretisera hur själva arbetet skulle gå till. Sofia och Hanna lyfte bland annat 

att man kan besöka olika historiska platser i närmiljön och arbeta för att eleverna ska skapa en 

medvetenhet kring historia. 

 
Och sen i historia, ja men då är det ju det där med, ja men vi har ju Anundshög här i stan 

man kan åka till och titta på dom här högarna och, det är ju historiska märken och vi har 

väl nå hällristningar där också man kan titta på (Sofia). 

 

Man kan ju besöka olika ställen å det har vi i Avesta också, alltså historiska ställen. Det 

finns ju jättemycket (Hanna). 

 

Lärarna menade alltså att det finns möjligheter men att det är svårt att konkretisera hur själva 

undervisningen skulle formas.  

 

5.1.3 Samhällskunskap 
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Inom ämnet samhällskunskap var det framför allt delar som strukturer i samhället, hur ett 

samhälle formas och att lära eleverna att se delar ur ett samhällsperspektiv som lyftes fram som 

didaktiska möjligheter med att flytta undervisningen utanför klassrummet.  

 
Samhällskunskap har vi också dom strukturer som finns omkring, att man går runt och tittar 

(Lisa). 

 
Hur samhällen formas, så är det ju och det kan man ju verkligen se när man jämför våran 

by här ute mot inne i stan. Att det faktiskt har varit det här inne i stan också men varför det 

inte har blivit så här ute, ur samhällsperspektiv. Och det här är ju också globala 

samhällsfrågor, är ju jättespännande om man tänker på integration och segregation. Hur det 

ser ut i våran by med bara svensk bakgrund och inte alls härinne och det är ju bara att åka 

in och gå på stan och fundera på, vad skiljer sig från dom, vad kan ni se som är olika från 

dom som lever i byn till dom här (staden) och så skulle man kunna reflektera utifrån det. 

Och även titta på olika typer av bostadsområden, dom flesta här bor ju i villor eller på 

bondgårdar, så att ja (Eva).  

 

Att besöka olika institutioner i samhället för att till exempel skapa sig kunskap om demokratiska 

värden och principer och konkretisera olika yrken som finns i samhället sågs också som 

möjligheter med utomhuspedagogik.  
 

Men här i samhällskunskapen är det ju också jättemycket. Och demokratiska värden och 

principer, ja men kommunhuset, absolut. Från medier, läsa löpsedlar på stan och diskutera 

å prata om relevans och trovärdighet, absolut, det finns massor. Vi får flytta ut klassrummet 

(Eva).  

 
Så jag menar där har vi ju samarbete med brandstation, jag menar det finns ju företag man 

kan besöka som är, naturligtvis, ja man kan använda företag i ett komplement liksom, när 

vi pratar om olika yrken här och så går vi ut och jobbar, vi pratar om brandman, vad som 

krävs för att komma in på den utbildningen och så vidare och så går vi, som ett komplement 

så går vi och pratar med brandmän och dom får berätta och visa sin liksom (Åsa).  

 

Även i samhällskunskap hade Hanna svårt att lyfta konkreta förslag på hur man skulle kunna 

arbeta. Hon ansåg dock att det finns möjligheter och lyfte bland annat möjligheter att diskutera 

skatter, vad saker kostar och vem som betalar genom utomhuspedagogiken.  
 

Jag tänkte på det också här om dan, det var nån som förstörde en grej på idrottssalen i min 

klass och då sa jag det, att det där betalar jag för och då började vi prata om skatter och så. 

Och det kan man ju också göra liksom utomhus på olika saker. Det är bara att ta upp en 

spade och fråga liksom ” ja vad kommer den här ifrån, vem betalar” alltså allt det där går 

runt och det är ju, så det kan man göra mycket. 

 

Precis som i undervisning i historia hade Hanna svårt att förklara hur arbetet skulle 

konkretiseras, dock ansåg hon att det finns flertalet möjligheter även i undervisning i 

samhällskunskap. 

 

5.1.4 Religionskunskap 
I ämnet religionskunskap verkar det finnas en större svårighet att se hur utomhuspedagogiken 

skulle kunna erbjuda några didaktiska möjligheter. Lärarna uttryckte att det är en utmaning och 

att de hade svårt att se vad de skulle kunna göra utanför klassrummet. De förslag som lyftes 

fram var i form av studiebesök till olika religiösa samfund.  
 

Men där har jag lite svårare att se, just när jag tänker utomhuspedagogik (Eva). 
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Aa religion kan ju vara en utmaning, men om vi pratar om, här har vi ju kyrkogården 

bredvid, så det är ju skatter verkligen (Lisa). 

 

Religionskunskap också men jag kanske har lite svårare och se vad jag skulle kunna, just i 

religion. Jag vet inte varför egentligen men (Åsa). 

 

Mm aa kristendomen då där är det ju också mycket där här som jag brukar använda mig 

av, att man använder då bilderna till det här med dom olika religionerna och symbolerna 

och så. Och där skulle man kunna besöka, det fanns faktiskt i tanken förra gången jag 

jobbade med religion att man kan besöka dom olika. För vi har ju ändå de olika kyrkorna i 

stan, men jag vet inte om vi har nån synagoga men vi har ju i alla fall en moské, och lite 

sådär, liksom titta på det. Att ge dom konkret (Sofia). 

 

Å jag tänker också på religion det är ju också att man vill åka iväg, till kyrkan. En moské 

skulle va, fick jag göra på gymnasiet, det skulle vara jättehäftigt. Å åka med, om man pratar 

om det i 6.an (Hanna).  

 

Sammantaget går det att urskilja en rad olika didaktiska möjligheter som utomhuspedagogiken 

skulle kunna erbjuda SO-undervisningen. Det ämne som ses som mest lämpligt att använda sig 

av utomhuspedagogik i verkar vara geografin. Där såg lärarna en naturlig koppling. Men även 

i historia och samhällskunskap går det att urskilja flertalet didaktiska möjligheter. Det ämne där 

en koppling till utomhuspedagogiken verkar vara svår att se är religionskunskap. Flera av lärare 

påtalade att de hade svårt att se några direkta didaktiska möjligheter som utomhuspedagogiken 

skulle kunna generera till religionskunskapen.   

 

5.1.5 Sammanfattning 
Utifrån lärarnas svar går det att urskilja vikten av att eleverna ska ges möjlighet att uppleva 

olika situationer och miljöer utomhus. Att få arbeta konkret med kartor i den miljö kartorna är 

utformade för och att få besöka olika platser för att få en direktkontakt med dessa eller 

undersöka olika strukturer i skolans närmiljö lyfts fram vid olika tillfällen. Här går det att se 

kopplingar till de tankar om lärande som John Dewey stod för. Att eleverna måste ges tillfälle 

att göra erfarenheter, att de får uppleva och vara aktiva till sin omgivning. Eva lyfter till exempel 

att man i historieämnet kan samtala och kritisk granska till exempel gravstenar. Enligt John 

Deweys tankar leder detta till att eleverna ges möjlighet till både passivt och aktivt lärande. De 

gör både erfarenheter och bearbetar dessa erfarenheter.  

 

5.2 Vilken betydelse ger lärare den geografiska platsen vid undervisning utomhus? 
Den plats man använder sig av vid utomhuspedagogik menade lärarna var en viktig del av att 

förlägga undervisningen utomhus. Under denna fråga var det framför allt två olika kategorier 

som kunde urskiljas. Det ena var att det syfte man har med undervisningen styr valet av den 

plats man som lärare väljer att använda vid undervisningen. Den andra var att platsen 

bestämmer valet av undervisningsinnehåll. Åsikterna gällande detta skiljde sig något åt i 

informanternas svar. Vissa ansåg att platsen var helt avgörande för vilket innehåll undervisning 

skulle ha medan andra menade att det kan variera, att det ibland är platsen som bestämmer 

innehållet och att det ibland blir innehållet som bestämmer vilken plats man använder sig av. 

Samtliga ansåg dock att platsen har en central roll i den undervisning man bedriver och att det 

är viktigt att man behandlar de delar av undervisningar som man kan koppla till den plats man 

befinner sig på. I slutet av frågeställningen ses detta i förhållande till John Dewey och 

pragmatismens tankar.  

 

5.2.1 Undervisningen styr val av plats 
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Flera av informanterna menade att man som lärare måste fundera hur man kan konkretisera 

lektionen innehåll med hjälp av en plats, för att möta det syfte man har med lektionen.  

 
Ibland är det, ”hur ska jag konkretisera det här”? Kan jag gå, eller om, om jag nu har den 

inriktningen att jag tycker det är värdefullt att gå ut så, kan jag göra det här ute? Kan vara 

nästa fråga jag ställer mig då 

Ja men det beror ju på vad det gäller här, vill jag att vi ska, pratar vi om istiden så är det ju 

ganska rimligt att jag går upp på rullstensåsen (Lisa). 

 

Ja, alltså om jag har ett syfte med min lektion då måste jag ju välja en plats som passar det 

(Eva). 

 

Utifrån lärarnas tankar verkar det viktigt att välja rätt plats, det vill säga om man ska undervisa 

om ett specifikt fenomen måste man vara på den plats där detta fenomen går att se och 

undersöka.  
 

5.2.2 Platsen styr valet av undervisningsinnehåll 
Ibland menade lärare också att platsen kan bestämma vilket typ av innehåll lektionen ska beröra 

och sedan får man som lärare motivera valet av innehåll med hjälp av styrdokumenten.  

 
Men det kan ju också vara så här att, okej här precis bredvid skolan så finns det här, då låter 

jag platsen, det här måste vi gå och titta på, då låter jag platsen styra och letar på syftet. För 

det går ju ofta att hitta i styrdokumenten. Anledningen till varför jag kan göra det här (Lisa). 

 

ibland kan det ju va så att man ”å den här platsen skulle jag kunna”, att det är platsen som 

utlöser ”wow, här skulle jag göra det här” och här ser dom ju förkastningen, vad det nu är. 

Så ibland är det ju platsen som avgör (Eva).   

 

Ja, det beror ju på vad jag ska ha för undervisning i men det kan jag väl absolut tycka för 

ska jag prata skogen så ska jag ju inte stå på skolgården utan då måste jag ju vara, det är ju 

återigen det här att dom måste ha nånting att koppla till. 

Att jag får liksom ut och reka då och hitta nånstans där jag tycker att det här, alltså det får 

styra vad jag göra. Sen har jag ju naturligtvis en grund, det här måste jag förmedla men att, 

det är den här platsen, det är den som ska berätta det här. Så det måste jag nog utgå ifrån, 

platsen, tror jag (Sofia).  

 

Jag tror nog platsen är viktigare än själva undervisningen. Det tror jag kan vara väldigt 

viktigt (Hanna). 

 

Genom detta blir platsen helt avgörande för det innehåll man avser att behandla under 

lektionen. 

 
5.2.3 Sammanfattning 
Utifrån informanternas svar verkar platsens betydelse vid undervisning genom 

utomhuspedagogik ha en central roll och det är viktigt att man väljer rätt typ av plats för det 

man som lärare vill förmedla med lektionen. Kopplingar till Deweys tankar om erfarenheter 

går att utläsa i lärarnas svar. Där erfarenheter är i centrum vid lektioner när platsen bestämmer 

undervisningens innehåll och där sedan innehållet motiveras med hjälp av styrdokumenten.  
 

5.3 Hur ser verksamma lärare i årskurs 4-6 på samverkan mellan den ordinarie 
klassrumsundervisningen och den undervisning som sker genom utomhuspedagogik 
inom de samhällsorienterande ämnena?  
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Under denna frågeställning valdes enbart en kategori att användas, teori och praktik. I denna 

kategori kommer lärarnas tankar om förhållandet mellan teori och praktik att lyftas. I slutet 

följer sedan en sammanfattning i förhållande till John Dewey och pragmatismen tankar om 

teori och praktik.  

 

5.3.1 Teori och praktik 
En väsentlig didaktisk möjlighet med utomhuspedagogik i relation till de samhällsorienterande 

ämnena är samverkan mellan teori och praktik. I de intervjuer som gjorts uppmärksammades 

det i samtliga att lärarna ser en direkt koppling mellan det som sker i klassrummet och de delar 

av undervisning som de anser går att förlägga i en utomhusmiljö. Under intervjuerna påtalade 

lärare flertalet gånger just vikten av att ha en samverkan mellan klassrumsundervisningen och 

undervisning utanför klassrummet. De måste i hög grad komplettera varandra på ett bra sätt för 

att skapa de bästa möjligheterna till lärande.  

 
Sen tänker jag att utomhuspedagogik är bra att komplettera den inomhusundervisningen 

med och jag tänker inte att utomhuspedagogik är den enda sanna vägen men som sagt jag 

tror att den, man kan knyta an till den mycket mer än vad man egentligen gör (Eva).  

 

Det ska ju hänga ihop med varann, alla lektioner, på nått sätt. Man ska, jag tror att det är 

viktigt för elevernas meningsskapande, det här att det hänger ihop och att också olika 

ämnen hänger ihop, jag är ju, försöker ju jobba tematiskt, ibland får man ju klämma in 

allting (…) ja det är ju samma där tycker jag att det är bäst, vi kanske ser en film eller det 

är ju sånt som inte går att göra ute, är det liksom, funkar det bäst då att vi är inomhus, läser 

en text t.ex. eller en bok, det kan vara onödigt att släpa med sig ut, så är ju det bäst att 

kanske starta upp inomhus. Det är väl det normala kanske, och så fortsätter man ute. Men 

ibland kan det ju vara om det handlar om att man vill börja med någon typ av upplevelse, 

då kanske det passar bäst att man börjar ute (Lisa)   

 

Jag ser otroliga möjligheter att förstärka kunskaper genom att använda närmiljön eller 

utomhuspedagogik gemensamt som inomhuspedagogik, tillsammans, som ett komplement, 

de kompletterar varandra (Åsa).  

 

Ja det tycker jag absolut. För det ena behöver ju inte utesluta det andra. Utan att man på 

nått sätt, ja antingen får till nånting både och eller att man bara, ett arbetsområde ”nu är vi 

bara ute”. Asså, det kan man ju gö som man tycker (Sofia) 

 
Ja, och så tycker ja, när man har undervisning ute så är det så rörigt, de har svårt att 

koncentrera sig och då kanske det är bra att man tar upp det, då går man in och så fortsätter 

man på det. Som med kartor och sen kan på gå in och gå in på djupare kartor så här. Så att, 

ja men det tycker jag, helt klart (Hanna). 

 

Utifrån informanternas svar är det tydligt att utomhuspedagogik i första hand ses som ett 

utmärkt komplement till den ordinarie klassrumsundervisningen. Det är inte 

utomhuspedagogiken som ska vara huvuddelen av undervisning utan mer användas för att 

förstärka olika delar av den undervisning som sker i klassrummet. Flera lärare menade att det 

ena inte ska utesluta det andra utan istället komplettera varandra för att på bästa sätt utveckla 

elevernas kunskaper.  

 
Så att även om man inte gör det i precis anslutning så kommer ju barnen ihåg mycket mer 

från ett studiebesök än vad dom skulle ha gjort om vi bara skulle ha läst om det (…) Blir 

ju tydligare än om man sitter i klassrummet och säger vad händer om alla träd här nu sågas 

ner, hur ser det ut just nu, hur, ja (…) och då var det en pojke som sa att, ”tänk vad häftigt 

det är att ha läst om det men när man kommer ut så förstår man vad det är man har läst om, 
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när man ser det så tydligt”. Och då menade han framförallt, löv-, bland-  och barrskog 

(Eva). 

 

Och jag är ju, som geografi är väl kanske det ämne som jag tycker är så grundläggande att 

faktiskt förstå vad det är för mark man står på, liksom på nått sätt. Och då är ju begreppen 

a och o (…) För att man ska kunna prata om det och för att få in dom så behöver eleven 

liksom vara och känna på begreppen särskilt när man har sånna här i årskurs 4 (…) Du kan 

inte plugga in geografi som du skulle plugga in glosor (…) Att man ska ha begreppslistor 

som dom tränar å så här. Du måste ha det i ett sammanhang tror jag och det är det man gör 

utomhus (Lisa).  

 

Jag tror att man på nått vis öppnar upp på ett annat vis. Jag kan inte riktigt förklara men 

sinnemässigt tror jag att det öppnar upp mer. För det känner jag rent spontant för här är vi 

i klassrum, det är fyra väggar, det är fläktar som låter, det finns mycket som stör. Kliver 

man ut man går ut i naturen så ja men sinnena, ja men absolut,  jag är mycket för sinnena. 

Ja jag tror stenhårt på att smaka, lukta ja men du vet lyssna och så (Åsa).  

 

Det fastnar otroligt mycket när man jobbar så, alltså didaktisk med dom och kan man då 

dessutom va ute och få alltså material man kan ta på och känna på (…) Ja men det är ju det 

här med att man liksom är mera i en miljö där man kan koppla direkt (Sofia). 

 

Den samverkan som finns mellan teoretiska aspekter som framför allt görs i klassrummet och 

mer praktiska lektioner i en utemiljö innebär också att elevernas begreppsförståelse utvecklas. 

Detta då elevernas ges en verklighetsuppfattning om begrepp som i första hand finns inom 

geografin och genom det utvecklar en förståelse för dessa. 

 

5.3.2 Sammanfattning 
Lärarnas tankar om teori och praktik skiljer sig mot var John Dewey menade att lärande borde 

vara. Dewey menade att teori och praktik aldrig ska skiljas åt utan hela tiden ses som en helhet. 

Utifrån lärarnas svar går det att urskilja att de ser teori och praktik som två olika saker. Dock 

menar de att det ska finnas en samverkan och att man genom praktik kan förstärka olika 

teoretiska delar. Men ur pragmatismen och John Deweys synsätt måste de aktiva- och passiva 

erfarenheterna man gör hela tiden vara en helhet.  

 

5.4 Vilka hinder kan finnas med att förlägga undervisningen i en utemiljö?  
Utifrån de intervjuer som gjorts går det inte att urskilja några direkta hinder eller svårigheter 

med utomhuspedagogik kopplat till just de samhällsorienterande ämnena. Det går dock urskilja 

andra hinder som lärare såg med att förflytta undervisning från klassrummet till en utemiljö. 

Det som framför allt framhävdes var hinder och svårigheter som kan dyka upp i form av väder, 

säkerhet och den grupp man ska gå ut med. Men också att det saknas kunskap och att det därför 

finns en osäkerhet kring undervisning genom utomhuspedagogik. Även här följer en 

sammanfattning i slutet där i huvudsak lärarnas osäkerhet och bristande kompetens ses ur 

Dewey och pragmatismens tankar.  

 

5.4.1 Väder 
Flera av informanterna lyfte vädret som ett eventuellt hinder man måste förhålla sig till när man 

ska undervisa genom utomhuspedagogik. Kraftigt regn, kyla och snöoväder var väderlekar som 

lärare menade kunde göra det svårt att lämna klassrummet.  

 
Ja väder skulle det ju kunna vara med det är, som idag då, det är ju klart men liksom det är 

ju så regnkläder och så kan man ju faktiskt sätta på sig (Åsa) 
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Ja vädret förstås, och då kanske framförallt med elever som inte har kläder som dom borde 

ha, den kampen kan man ju inte hålla på å föra i en absurdum, där får man ju se en rimlig 

gräns i. Jag kan ju inte låta eleverna lida för att om jag säger att vi ska vara ute till vilket 

pris som helst och dom kommer i foppatofflor i snöväder så kan jag ju inte driva det (Lisa) 

 

5.4.2 Säkerhet 
Säkerhetsfrågor man som lärare måste förhålla sig till när man tar med eleverna ut ur 

klassrummet var också en aspekt som eventuellt kunde vara ett hinder för att bedriva 

undervisning utomhus. Dock sågs dessa hinder ändå som hanterbara och att man som lärare 

måste ta ansvar och se till vilken grupp man arbetar med och om det är rimligt att ta med dessa 

elever till olika miljöer som kan vara farliga.  

 
Ja visst är det så, man måste ju verkligen ha hängslen och livrem så, men jag tänker här, 

här går dom inte liksom efter landsvägen, det var nån ” ja där kan man väl gå” men dom 

går oftast här bort mot elljusspåret och här där man inte behöver gå över någon trafikerad 

väg direkt, det är ju väldigt lite trafik här ute.  

Man måste vara säker på själv lite grann, vad som är rimligt med just den grupp man har. 

Har du elever som är liksom oberäkneliga och kan göra vad som helst då är det ju inte 

ansvarsfullt att ge sig iväg till någon farlig miljö liksom. Det är ju en bedömning man måste 

göra, sen kan olyckor hända men har man gjort en rimlig bedömning innan som du kan stå 

för då (Lisa) 

 

5.4.3 Gruppen 
Att den grupp man arbetar med klarar av att ha undervisning i en utemiljö sågs som en viktig 

aspekt att ta hänsyn till innan man förflyttar undervisningen utomhus. Det ansågs viktigt att 

man känner gruppen väl och förbereder både sig själv och sina elever för eventuella situationer 

som skulle kunna ske vid utomhuslektioner.  

 
Men jag har ju en erfarenhet av att vara i, både ha en utemiljö och grupper som det inte går 

och gå ut med. Framför allt inte ensam, med liksom 20 el, det finns inte planer utan då 

måste vi åtminstone vara 3 vuxna för att kunna gå ut, nästan på skolgårn, det finns ju, ibland 

har man ju sånna grupper också (Lisa) 

 

Men för mig är det också viktigt att ha en struktur när jag går ut och därför blir det 

knöligare, det funkar inte med alla grupper. Mm, gruppen spelar jättemycket in (Eva).  

 

5.4.4 Saknar kompetens 
Även om det utifrån informanternas svar går att urskilja en rad olika didaktiska möjligheter som 

utomhuspedagogiken kan erbjuda inom ramen för de samhällsorienterande ämnena går det 

också att urskilja en viss osäkerhet. En osäkerhet som till mycket verkar grunda sig i att de inte 

hade arbetat speciellt mycket med det och att de mer såg en koppling till de mer 

naturvetenskapliga ämnena när de hör ordet utomhuspedagogik.  

 
Aa men man skulle göra jättemycket i dom olika ämnena, så är det ju. Bara det att jag 

kanske inte riktigt, genom att jag inte har det här tänket, grundad hundra procent. Jag har 

inte jobbat med lärare heller som jobbar på det här viset, så är så har jag kanske inte. Jag är 

inte inne i det tänket, men man får ju jättemycket på en wakeups nu när du och jag sitter 

och pratar. Man får liksom tydliggjort för sig (Åsa). 

 

Men där har jag lite svårare att se, just när jag tänker utomhuspedagogik. Men jag är nog 

så instängd på att det har med naturen (Eva). 
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Asså det man tänker på då är ju att, nu är det ju ingenting som jag gör, tyvärr, men det jag 

tänker på det är ju det att man måste ha ett annat sorts tänk kanske, vad man ska göra ute 

(Sofia). 

Sen undervisar jag inte i NO till exempel. Och No kan man ju tycka, där är det mer naturligt 

att gå ut (Sofia).  

 

Ja men lite mer så här matte kanske, mäta. Och som du säger NO mera att man går ut. 

Biologi sånna där saker mer. Jag tänker inte på SO så jättemycket (Hanna). 

 

Det verkar alltså finnas en osäkerhet bland lärarna gällande användandet av utomhuspedagogik 

i SO-undervisningen. Detta beror förmodligen på att lärarna överlag inte använder det i någon 

stor utsträckning och att lärarna saknar kunskap om utomhuspedagogik. Men även att begreppet 

utomhuspedagogik mest verkar vara kopplat till de naturvetenskapliga ämnena. 

 

Majoriteten av lärarna uttryckte trots sin bristande kompetens gällande undervisning utanför 

klassrummet att det är något de skulle vilja använda sig mer av.  

 
Men som sagt, jag är lite nyfiken på det men jag skulle inte enbart jobba med 

utomhuspedagogik, enbart hela dagarna om man säger, men gärna som ett komplement 

(Åsa). 

 

Nånting som man borde göra mer av och som jag försöker använda. Sen tänker jag att 

utomhuspedagogik är bra att komplettera den inomhusundervisningen med. Och jag tänker 

inte att utomhuspedagogik är den enda sanna vägen men som sagt jag tror att den, man kan 

knyta an till den mycket mer än vad man egentligen gör (Eva).  

 

Men det är klart att det inte finns några hinder men det är väl min personliga del då. Och 

sen är det ju så att hittar man ett sätt som man tycker fungerar när man undervisar, då ska 

det ju mycket till att man byter riktning totalt, så. Sen skulle det ju vara kul att testa nånting, 

det skulle jag kunna tänka mig men ja (Sofia). 

 

Men jag skulle gärna vilja lära mig, om man liksom fick gå en sån utbildning, en kurs 

liksom. Hur man kan använda det mera. Det tycker jag (Hanna). 
 

En stor anledning till att det finns en önskan hos lärarna att använda utomhuspedagogiken mer 

i sin undervisning verkar vara då de anser att det är ett utmärkt komplement till 

klassrumsundervisningen.  

 

5.4.5 Sammanfattning 
Den uppdelning som lärarna i denna studie gör mellan teori och praktik skiljer sig mycket från 

hur Dewey menar att lärande borde vara. Lärarna ser utomhuspedagogiken som ett komplement 

till den ordinarie klassrumsundervisningen vilket det ur Dewey synsätt aldrig skulle gå att göra. 

Enligt honom finns det ingen uppdelning utan teori och praktik ska ses som en helhet. Således 

blir de erfarenheterna eleverna gör enligt lärarnas syn på utomhuspedagogik inte erfarenheter i 

Deweys bemärkelse utan det aktiva och passiva lärandet skiljs åt. Vidare menar Dewey att 

läraren har en viktig roll i detta arbeta, detta då lärarens uppgift är att guida och organisera detta 

arbetssätt. Om det saknas kompetens, vilket flera av lärarna ger uttryck för, finns det en stor 

risk att inte eleverna ges de förutsättningar de behöver för att erhålla kunskaper och utvecklas 

genom undervisning utanför klassrummet.  

 
6. Diskussion 
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Nedan kommer det föras två olika diskussioner. En resultatdiskussion där jag diskuterar 

resultatet i förhållande till bakgrunden och tidigare forskning samt en metoddiskussion där jag 

diskuterar den metod och analysmetod jag använt mig av i arbetet.  

 
6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med den här studien har varit att undersöka olika didaktiska möjligheter som 

utomhuspedagogiken kan erbjuda undervisning inom de samhällsorienterande ämnena i årskurs 

4-6. Nedan kommer en diskussion att föras utifrån det resultat som framkommit genom 

intervjuer med fem verksamma lärare i årskurs 4-6 och det som presenterats i bakgrunden. 

Diskussionen grundar sig i de fyra olika frågeställningarna som används i denna studie. 

 

6.1.1 Framstår utomhuspedagogik som undervisningsform som mer eller mindre 
möjligt beroende på ämnesinnehållet i geografi, historia, religion eller 
samhällskunskap? 
I resultatet presenteras en rad konkreta förslag på hur utomhuspedagogiken skulle kunna 

användas för att möta olika mål och riktlinjer som är framskrivna i styrdokumenten. Inom 

geografiämnet ser lärare att det går att använda utomhuspedagogiken för att möta samtliga av 

de mål som finns presenterade i kursplanen för ämnet. Bland annat lyfter lärare arbetet med 

kartor som en aspekt där utomhuspedagogik kan användas. Att göra egna kartor och arbeta med 

redan färdiga kartor för att lära sig att orientera sig i sin omgivning är förslag som lyfts fram. 

Detta är även något som Jordet (2007:155) menar att man med fördel kan använda 

utomhuspedagogiken till. I studier han gjort används kartövningar just till att lära eleverna att 

lära känna sin närmiljö. Att använda närmiljön runt skolan och det samhälle man bor i lyfte 

flertalet av lärarna fram som en väsentlig del i arbetet med utomhuspedagogik inom de olika 

samhällsorienterande ämnena. Detta är något som även Jordet (2007:154) menar är en viktig 

del i arbetet. Att man genom att använda närmiljön erbjuder eleverna att möta olika element i 

densamma. Att skapa sig ett förhållande till omgivningen runt skolan är också något som 

Dewey ansåg vara viktigt. Han menade att det är interaktion med sin omgivning som man 

utvecklas (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004:17). Genom att använda närmiljön och den 

omgivning som finns runt skolan i sin undervisning erbjuds hela tiden eleverna en interaktion 

med densamma och genom det skapar de också en förståelse för olika delar av den miljö som 

de befinner sig i.  

 

I flera studier som gjorts menar man att förståelse för hållbar utveckling är något som stärks 

genom att undervisa i en utemiljö. I Norðdahl och Jóhannesson (2016:399) studie framhäver 

lärare att de ser utomhuspedagogik som synonymt med hållbar utveckling. Även i studier som 

Szczepanski och Andersson (2015:141) och Sandell och Öhman (2010:124) lyfts denna aspekt 

fram. I dessa studier har det uppmärksammats att utomhuspedagogik hjälper till att förstärka 

frågor om hållbar utveckling hos eleverna. Detta var inget som lärarna i denna studie berörde 

nämnvärt. Utan vid diskussion om hållbar utveckling såg man mest det som något som är en 

del av undervisning och finns med hela tiden och att man självklart även berör det under 

utomhuspedagogiken. Dock lyftes detta inte som en specifik didaktisk möjlighet som 

utomhuspedagogiken skulle kunna erbjuda.  

 

En av lärarna (Eva) lyfter fram att eleverna genom utomhuspedagogik kan utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt. Som exempel tar hon upp gravstenar på en kyrkogård och menar att eleverna 

kan kritiskt granska dessa och fundera på om de är tillförlitliga eller inte. Att utomhuspedagogik 

kan hjälpa elever att utveckla ett kritiskt förhållningssätt är även något som både Dolan 

(2016:51) och Christie, Beames och Higgins (2015) uppmärksammat i deras studier. Dolan 

menar bland annat att utomhuspedagogiken generar att eleverna är ifrågasättande och kritiska i 
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arbetet (Dolan, 2016:51). Christie, Beames och Higgins uppmärksammade i sin studie att 

lärarna såg en tydlig skillnad i elevernas förmåga att tänka kritiskt genom undervisning i 

utomhussammanhang. Utomhuspedagogik kan genom detta förmodligen ha en viktig roll i att 

utveckla ett ifrågasättande och kritiskt tänkande hos eleverna.  

 

Lärarna hade svårigheter att se någon direkt relation mellan utomhuspedagogik och 

religionskunskap. De enda förslag som lyftes fram var besök hos olika religiösa samfund där 

eleverna ges en direktkontakt med de olika religionerna. Besök hos religiösa samfund är också 

något som Jordet (2007:199) menar att utomhuspedagogiken med fördel erbjuder 

religionsundervisningen. Genom detta erbjuds en direktkontakt med olika levnadsregler, 

symboler, byggnader med mera. Att göra studiebesök ger eleverna en verklighetsanknytning 

till olika delar av undervisningen vilket gör att de lättare kommer ihåg olika delar, som en lärare 

uttryckte det,  

 
Så att även om man inte gör det i precis anslutning så kommer ju barnen ihåg mycket mer 

från ett studiebesök än vad dom skulle ha gjort om vi bara skulle ha läst om det. 

 

6.1.2 Vilken betydelse ger lärare den geografiska platsen vid undervisning utomhus? 
Lärarna lyfter också att den plats som man använder sig av är viktig för undervisningens syfte. 

I samtliga intervjuer har det uppmärksammats att platsen har möjlighet att bestämma 

undervisningens innehåll samt att platser både direkt i anslutning till skolan och i det samhälle 

skolan ligger i erbjuder möjlighet för undervisning. Szczepanski (2007:15) skriver just detta, 

att platsen har en viktig roll i den undervisning man bedriver. Han menar också att platser som 

är lämpliga för undervisning både kan vara ordnade platser såsom till exempel ett museum men 

att det också kan vara mindre ordnade platser i våra kultur- och naturlandskap (Szczepanski, 

2014:26). Att eleverna precis som Szczepanski (2014:26) skriver får möjlighet att lära genom 

en direkt kontakt med autentiska platser i närmiljön verkar lärarna se som en viktig del i platsens 

roll i undervisningen. Med hjälp av en plats kan man konkretisera olika delar av undervisningen 

på ett annat sätt än om man enbart är i klassrummet. Genom platsens betydelse går det också 

att se kopplingar till Deweys tankar om erfarenheter (Dewey, 2009:183). Detta då platsen är 

avgörande för det innehåll undervisningen ska behandla vilket i sin tur ger eleverna möjligheter 

att uppleva och ta del av den informationen. Mycket talar därför för att det är viktigt att man 

noggrant väljer en plats där områdets innehåll på ett tydligt sätt kan konkretiseras för att genom 

det på bästa sätt hjälpa eleverna i deras kunskapsutveckling. 

 

6.1.3 Hur ser verksamma lärare i årskurs 4-6 på samverkan mellan den ordinarie 
klassrumsundervisningen och den undervisning som sker genom utomhuspedagogik 
inom de samhällsorienterande ämnena?  
Att se utomhuspedagogiken som ett komplement till den ordinarie klassrumsundervisning är en 

aspekt som tydligt lyftes fram under intervjuerna. Lärare menade att det är på detta sätt de 

framför allt ser utomhuspedagogik. Detta går helt i linje med vad Nationellt centrum för 

utomhuspedagogik (NCU) menar att utomhuspedagogikens roll inom skolans värld bör vara 

(Linköping universitet, 2016). Utomhuspedagogik bör användas för att komplettera den 

ordinarie klassrumsundervisningen och det är precis den uppfattning lärare i denna studie har 

om utomhuspedagogik. Detta innebär också att det blir en samverkan mellan 

klassrumsundervisningen och den undervisning som bedrivs i en utemiljö, en samverkan mellan 

teori och praktik. Denna samverkan är något som lyfts fram i flertalet tidigare studier som gjorts 

och har även en koppling till pragmatismens tankar om lärande. Fägerstam (2014:76), 

Wilhelmsson (2012:39) och Jordet (2007:155) har i sina studier uppmärksammat vikten av att 

ha en samverkan mellan teori och praktik och att eleverna genom detta får en större förståelse 
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för delar av undervisningen. Att skapa en brygga mellan teoretiska- och praktiska kunskaper 

var också en av anledningarna till att begreppet utomhuspedagogik (outdoor education) växte 

fram i USA under 1860-talet (Szczepanski & Dahlberg, 2011:22). Även om det går att se en 

koppling till pragmatismen och John Dewey tankar skiljer sig lärarnas svar ändå från hur 

Dewey menade att lärande borde ske. Enligt honom ska inte den uppdelning som lärarna ger 

uttryck för mellan teori och praktik existera. Istället måste dessa ses som en helhet där eleverna 

erbjuds möjligheter att göra erfarenheter genom undervisningen (Hartman, Lundgren & 

Hartman, 2004:17). Dessa erfarenheters karaktär består av både praktiska och teoretiska inslag 

där man både prövar och bearbetar den information man får (Dewey, 2009:183). 

 

Utifrån lärarnas tankar om utomhuspedagogik i relation till den ordinarie 

klassrumsundervisning går det att urskilja likheter med det som presenterats i andra studier och 

även till pragmatismen och John Deweys tankar om lärande. För även om lärarna inte ser på 

lärande på samma sätt som Dewey anser de ändå att det finns ett värde i att använda andra 

miljöer för att stärka olika teoretiska delar av undervisningen. Vidare lyfts det fram att det 

stärker elevernas begreppsförståelse inom framför allt geografiämnet och att det skapar en 

verklighetsanknytning till det som eleverna läser om i klassrummet. Det finns därför med stor 

sannolikhet en viktig didaktisk aspekt med att relatera den undervisning som sker i klassrummet 

med den som sker i en utemiljö då detta kan stärka elevernas förståelse för olika delar av SO-

undervisningen.  

 

6.1.4 Vilka hinder kan finnas med att förlägga undervisningen i en utemiljö? 
Olika hinder eller svårigheter som man kan behöva förhålla sig till vid undervisning utomhus 

skiljde sig inte speciellt mycket från vad som uppmärksammats i tidigare forskning. Flera av 

informanterna i denna studie lyfter precis som i Moffett (2010:285), Dyment (2005:40) och 

Szczepanski (2008:52) fram dåligt väder som ett möjligt hinder vid utomhuspedagogik. Regn, 

kyla och snöoväder ansågs som väder där det inte är lämpligt att undervisa i.  

 

En rädsla hos lärare kring elevernas säkerhet vid undervisning utanför klassrummet 

uppmärksammades både i Rickinson et al (2004:43) studie och i Szczepanski (2008:55). 

Aspekter gällande säkerhet gick även att urskilja i informanternas svar i denna studie men dessa 

sågs dock som hanterbara och inget lärarna ansåg hindra användandet av utomhuspedagogik. 

Utan istället måste man som lärare vara ansvarsfull och se till vad det är för typ av grupp man 

arbetar med. Att eventuella farligheter eller olyckor som kan hända barnen vid undervisning 

utomhus är hanterbara har även presenterats i Dyment (2005:37) studie. Även i den studien 

upplevde lärarna att de risker som kan ske vid utomhuspedagogik är hanterbara.  

 

Utifrån lärarnas svar i denna studie går det att urskilja att de ser eventuella hinder när det 

kommer till den grupp man arbetar med. De menar att det inte går att gå ut med alla grupper 

och då definitivt inte ensam. Detta är inget som uppmärksammats i tidigare forskning utan där 

har istället utomhuspedagogik till exempel setts som tidskrävande (Rickinson et al, 2004:44) 

(Moffet, 2011:285).  

 

Att det saknas kunskaper hos lärare om undervisning i en utomhusmiljö vilket leder till att lärare 

inte riktigt har självförtroende att lämna klassrummets trygga väggar är något som 

uppmärksammats i flertalet tidigare studier, Dyment (2005:37), Rickinson, Dillon, Choi, 

Sanders (2004:43) och Szczepanski (2008:52). Detta är även något som kan urskiljas utifrån 

informanternas svar i denna studie. Flera av de lärare som intervjuats menade att de gärna skulle 

arbeta mer med utomhuspedagogik i sin So-undervisning men att de saknar kunskap kring hur 

detta arbete skulle gå till. Det verkar finnas en önskan och en strävan hos lärare att få utbildning 
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i hur man kan arbeta med utomhuspedagogik inom de olika ämnena. Förmodligen då de ser att 

det finns delar av undervisningen som kan stärkas genom användandet av utomhuspedagogik.  

 

Sammanfattningsvis går det att se flertalet likheter med det som uppmärksammats i denna 

studie och det som uppmärksammats i tidigare studier som gjorts. Framför allt finns det likheter 

i hur lärare ser att utomhuspedagogiken kan hjälpa eleverna att bättre förstå olika delar av 

undervisningen. Att det finns en tydlig samverkan mellan teoretiska- och praktiska delar av 

undervisningen. Även om lärarnas tankar skiljer sig från Deweys tankar om lärande där det inte 

ska göras någon åtskillnad mellan teori och praktik finns det även vissa likheter mellan vad 

praktisk undervisning utomhus kan erbjuda till elevernas kunskapsutveckling. Kanske spelar 

det ingen roll om man skiljer teori och praktik åt eller ser det som en helhet. Det viktigaste med 

undervisningen är kanske istället att man ser att det hjälper eleverna i deras utveckling. 

 

6.2 Metoddiskussion 
Syftet med den här studien var att undersöka didaktiska möjligheter med utomhuspedagogik 

inom de samhällsorienterande ämnena. Detta utifrån fem stycken verksamma lärare i 

årskurserna 4-6. Därför lämpade sig en kvalitativ metod bäst och kvalitativa intervjuer användes 

för att undersöka detta område. Valet av metod föll sig naturligt då tanken med studien var att 

dels kunna presentera konkreta förslag på hur undervisning genom utomhuspedagogik inom 

So-ämnena skulle kunna ske. Men även att undersöka om verksamma lärare ens ser att det finns 

didaktiska möjligheter med utomhuspedagogik inom de samhällsorienterande ämnena. Bryman 

(2011:413) lyfter att man genom kvalitativa intervjuer kan undersöka vad olika individer har 

för inställning och syn på olika frågor. Min förhoppning var också att kunna ställa följdfrågor 

och genom det kunna gå in på djupet under intervjuerna. Även detta är något som Bryman 

menar är en fördel med kvalitativa intervjuer, att det finns utrymme för följdfrågor vilket i sin 

tur leder till att intervjuerna kan gå in på djupet (Ibid:415). Detta var något svårt under några 

av intervjuerna. Följdfrågor ställdes men ibland var det svårt att komma in på djupet då några 

av de intervjuade lärarna hade väldigt lite erfarenhet av utomhuspedagogik och speciellt inom 

de samhällsorienterande ämnena. Detta är något jag upplever hade kunnat göras något bättre 

vilket eventuellt hade kunnat innebära en djupare analys hos lärarna kring just didaktiska 

möjligheter. Det ska dock nämnas att intervjuerna resulterade i flertalet både intressanta och 

bra konkreta förslag på didaktiska möjligheter. Troligtvis hade ännu fler didaktiska möjligheter 

och konkreta förslag på hur undervisningen kan genomföras uppmärksammats om lärare som 

arbetar på skolor med en uttalat profil mot utomhuspedagogik hade intervjuats. Detta då de 

lärarna förmodligen hade haft mer erfarenhet av att arbeta med utomhuspedagogik. Dock var 

detta ett medvetet val då målet var att undersöka vilka didaktiska möjligheter verksamma lärare 

ser och inte specifikt verksamma lärare med erfarenhet av utomhuspedagogik.  

 

Innan intervjuerna genomfördes sammanställdes en intervjuguide med frågor som användes 

under samtliga intervjuer. Jag upplever att ett par av dessa frågor kom att bli relativt lika vilket 

resulterade i att det mer eller mindre blev samma svar på två olika ställda frågor. Detta är något 

som hade kunnat göras bättre. Antingen borde ena frågan ha strukits eller ändras om för att 

undvika det problemet. Kanske hade även fler frågor behövt varit med i intervjuguiden för att 

få ännu fler intressanta tankar från lärarna.  

 

Den metod jag använde för att bearbeta intervjuerna är hämtad från en fenomenografisk 

tradition. Valet föll på denna metod då jag hade för avsikt att ta reda på didaktiska möjligheter 

utifrån olika lärares tankar och idéer. Denna 7-stegsmetod används för att analysera likheter 

och skillnader i olika informanters svar för att sedan sammanställa dessa under olika kategorier. 
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Valet att använda denna 7-stegmodell föll väl in då det genom analysen uppmärksammades 

flertalet didaktiska möjligheter med utomhuspedagogik inom de samhällsorienterande ämnena.  

 

Arbetet med att finna informanter som var villiga att delta i studien var ett krävande arbete. Ett 

informationsbrev (se bilaga.1) skickades inledningsvis ut till rektorer på skolor med en önskan 

om att de skulle vidarebefordra detta till berörda lärare. Detta resulterade i att flera inte ens 

svarade, att jag fick svar att de får massor av sådana förfrågningar och att lärarna måste få utföra 

sina uppdrag i första hand, att lärare svarade direkt att de inte hade tid eller möjlighet att delta. 

Många skolor hade även börjat med utvecklingssamtal vilket ledde till att lärare som var villiga 

att delta i studien inte kunde göra det under de veckorna som intervjuerna skulle genomföras. 

Slutligen ställde ändå fem olika lärare upp på intervjuer men det tog tid att finna dessa. Detta 

medförde också att analysarbetet började senare än planerat. Eventuellt borde jag med facit i 

hand kanske ha ringt till olika skolor direkt för att snabba på arbetet med att finna informanter.  

 

Angående validiteten i denna studie går den att säkerhetsställa som god då samtliga av de frågor 

som används under intervjuerna grundar sig i både studiens syfte och frågeställningar. 

Eventuellt finns vissa tveksamheter gällande studiens reliabilitet då informanterna kan ha blivit 

påverkade både av situationen och av mig som intervjuare under de olika intervjuerna. 

På grund av detta finns det en möjlighet att de intervjuade lärarna skulle ge andra svar om 

studien återupprepades av en annan forskare på en annan dag. Detta menar Larsen (2009:81) är 

en risk vid kvalitativa intervjuer som metod och att detta kan påverka reliabiliteten i studien. 

Dock har den information som erhållits genom intervjuerna behandlats och bearbetats med 

varsamhet. Något som Larsen (2009:81) menar är ett sätt att säkerhetsställa reliabiliteten. Det 

finns risk att reliabiliteten är relativt låg i denna studie då som redan nämnt, informanterna 

skulle kunna ge andra svar vid nya intervjuer. Men samtidigt menar Larsen att man ibland helt 

enkelt får acceptera att reliabiliteten är låg och att man inte jämnt kan vara helt säker (Ibid:81). 

 

7. Slutsats  
Slutsatser som går att utläsa efter denna studie är att det finns en rad olika didaktiska möjligheter 

med utomhuspedagogik inom de samhällsorienterande ämnena. Lärare som intervjuats ger 

flertalet konkreta förslag på hur undervisningen skulle kunna se ut för att möta olika mål i 

styrdokumenten. Den kanske viktigaste didaktiska möjligheten, i alla fall utifrån mina tankar 

är att man genom utomhuspedagogiken kan förstärka och konkretisera delar av undervisningen. 

Detta leder i förlängningen till att elevers begreppsförståelse utvecklas då utomhuspedagogiken 

erbjuder en verklighetsanknytning som klassrummet inte gör. Min uppfattning efter arbetet är 

också att utomhuspedagogik inom de samhällsorienterande ämnena inte används i någon större 

utsträckning av lärare och att det saknas kunskap och kompetens om hur detta arbete skulle 

kunna gå till. Några av lärarna eftersträvar också utbildning i ämnet då det finns en önskan om 

att använda det mer i sin undervisning.  

 

7.1 Fortsatt forskning 
Då det verkar finnas en önskan hos lärare att använda utomhuspedagogik mer i sin So-

undervisning skulle mer forskning behövas om ämnet för att stärka utomhuspedagogiken roll 

både inom So-undervisningen men också inom övriga ämnen. Fler empiriska studier skulle 

behövas där observationer av undervisning i utomhussammanhang sker och där intervjuer med 

både lärare och elever genomförs i anslutning till denna undervisning. Till exempel skulle det 

vara intressant att genomföra en empirisk studie som enbart riktar sig mot geografi då det verkar 

vara det ämne där lärarna ser flest möjligheter till utomhuspedagogik. Förslagsvis en studie där 

forskaren följer en grupp som arbetar kontinuerligt med utomhuspedagogik och en grupp där 
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undervisningen sker i klassrummet för att sedan undersöka om det finns någon skillnad i de 

kunskaper eleverna erhåller.  

 

Det finns även tankar om att utomhuspedagogiken skapar möjligheter för ett 

ämnesövergripande arbete. Detta berörs inte nämnvärt i denna studie. Dock skulle även detta 

kunna vara ett intressant forskningsområde. Att genom empiriska studier undersöka hur man 

genom utomhuspedagogiken kan arbete ämnesövergripande med olika ämnen. Vid en sådan 

forskning är det även lämpligt att inte enbart undersöka möjligheter inom So-ämnena utan även 

undersöka möjligheter att beröra fler av skolans ämnen. Detta för att, enligt mig, stärka 

utomhuspedagogikens roll och för att utomhuspedagogiken någon gång i framtiden 

förhoppningsvis ska kunna få en tydligare del i skolans styrdokument.  
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Bilagor 
Bilaga 1. 

Önskemål om deltagande i en intervjustudie 

Hej! 

Mitt namn är Simon Fröding och jag läser just nu sista terminen på grundlärarprogrammet 

inriktning 4-6 på distans via Högskolan Dalarna. För tillfället skriver jag mitt examensarbete 

och det är av den anledningen jag nu kontaktar dig.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka didaktiska möjligheter verksamma lärare inom 

dem samhällsorienterande ämnena i årskurserna 4-6 ser med närmiljön runt skolan. Tidigare 

under året genomförde jag en systematisk litteraturstudie där jag undersökte tidigare 

forskning gällande problemområdet. En viktig aspekt som uppmärksammades var att väldigt 

lite forskning är gjord inom detta område och framför allt mot klasserna 4-6. Det är av den 

anledningen jag nu genomför denna studie.  

 

I denna studie kommer jag intervjua 6-7 verksamma lärare inom dem samhällsorienterande 

ämnena i årskurserna 4-6 och därför frågar jag just dig om du skulle vilja delta. Jag är 

intresserad av att höra dina tankar kring ämnet och vilka möjligheter du ser med användandet 

av närmiljön i undervisning inom dem samhällsorienterande ämnena. Jag har valt skolor som 

ligger centralt och skolor som har en närmare närhet till naturen för att eventuellt kunna 

urskilja några skillnader i lärares svar beroende på var skolorna ligger.  

 

Jag hoppas du vill vara med i denna studie, du kommer då behöva avsätta mellan 30-60 

minuter av din tid. Intervjuerna kommer genomföras under vecka 39-41 vid en tid som passar 

dig. Jag har önskemål om att få spela in intervjun för att underlätta bearbetningen. I studien 

kommer ditt namn och den skola du arbetar på att anonymiseras. Allt information och 

material som används i intervjuerna kommer efter avslutat arbete att förstöras. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

 

Som tidigare redan nämnt är min förhoppning med denna studie att få fram kunskap om hur 

man kan använda sig av närmiljön i undervisning inom de samhällsorienterande ämnena. Det 

resultat undersökningen ger kommer sedan att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

 

Örebro 2017-09-18 

 

Student 

Simon Fröding 

frodingsimon@hotmail.com 

0736331668 

 

Handledare 

Sören Högberg 

sho@du.se 

mailto:frodingsimon@hotmail.com
mailto:sho@du.se


 

Bilaga 2. 

 
Intervjuguide 
 

 Berätta att studien kommer spelas in 

 Presentera forskningsetiska aspekter 

 Gå igenom studiens syfte samt hur länge intervjun kan komma att pågå 

 

Fråga om den intervjuade vill säga något innan intervjun börjar.  

 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur många år har du arbetat som lärare? 

3. Vilken läroplan var aktuell när du började utbilda dig/började jobba? 

 

Intervjufrågor 

4. Vad har du för uppfattning om begreppet utomhuspedagogik/närmiljö? 

 

5. Vad har du för erfarenheter av att använda dig av en utemiljö i din SO-undervisning? 

- Kan du ge något exempel? 

 

6. Ser du att det lämpar sig att undervisa SO i en utomhusmiljö? 

- Är det något ämne du anser är mer passande än de andra? 

 

7. Vilka möjligheter ser du inom respektive ämne till undervisning i en utemiljö? Utifrån 

från de målbeskrivningar som finns inom varje ämne.  

- Geografi? 

- Historia? 

- Religionskunskap? 

- Samhällskunskap? 

 

8. Anser du att det finns stöd i läroplanen till att använda utomhuspedagogik i sin SO-

undervisning? 

- Om ja, kan du ge något exempel? 

- Om nej, kan du utveckla? 

 

9. Kan du beskriva hur en lektion i en utemiljö inom SO-undervisningen skulle kunna se 

ut enligt dig? 

 

10. Anser du att det finns ett värde i att relatera undervisning som sker i en utemiljö med 

den undervisning som bedrivs i klassrummet? 

- Om ja, vad? 

- Om nej, varför inte? 

 

11. Hur kan klassrumsundervisningen och en undervisning i en utemiljö samverka? 

 

12. Finns det några platser i din skolas närmiljö som du anser passar bra som 

undervisningsplats?  

- Om ja, vilka, varför och vilket innehåll passar där? 

- Om nej, varför inte?  



 

 

 

13. Vad ser du för svårigheter/hinder med att förlägga undervisningen i en utomhusmiljö? 

 

14. Anser du att den plats man använder sig av är viktigt för undervisningens syfte? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3. 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor 
 

 
Projekttitel: 

Student/student

er: Handledare: 

 Ja Tveksamt Nej 

 
1 

 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)? 

   

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)? 

   

 
3 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna? 

   

 
4 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt? 

   

 
5 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

   

 
6 

 
Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv? 

   

 
7 

 
Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som 

brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden? 

   

 
8 

 
Avser du behandla personuppgifter på ett strukturerat sätt, 

t.ex. i ett register eller en databas? (Observera att även 

avkodade och krypterade personuppgifter betraktas som 

personuppgifter så länge det finns en kodnyckel). 

   

 

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2016-09-27 

 



 

Bilaga 4.  

 
Målbeskrivningar samhällsorienterande ämnen 
 

Geografi 

 Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och 

förändrar livsmiljöer i olika delar av världen 

 Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av 

världen 

 Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor 

och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker 

 Värdera lösningar på olika miljö och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring 

etik och hållbar utveckling. 

 

Historia 

 Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, 

händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

 Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. 

 Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och 

utifrån olika perspektiv. 

 Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och 

används. 

 

Religionskunskap 

 Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar 

och bruk inom dessa. 

 Analysera hur religioner påverkar och påverka av förhållanden och skeenden i 

samhället. 

 Reflektera över livsfrågor och sin egen och andra identitet. 

 Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån 

etiska begrepp och modeller. 

 Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas 

relevans och trovärdighet.  

 

Samhällskunskap 

 Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. 

 Analysera och kritisk granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika 

perspektiv. 

 Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och 

modeller. 

 Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och 

argumentera utifrån fakta, värderingar och perspektiv.  

 Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera 

deras relevans och trovärdighet. 

 Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt 

och beslutsprocesser. 
 


